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1 INTRODUÇÃO 

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM foi solicitado pela Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Estado do Piauí – SEMAR, para, sob forma do Convênio nº 

021/CPRM/18, publicado no Diário Oficial da União no 250, de 31 de dezembro de 2018, 

executar um cadastramento de novos poços tubulares e visitar aqueles já existentes em 

bancos de dados, para atualização, na bacia hidrográfica do rio Guaribas, na região centro-

leste do estado, com cerca de 8.400 km2 de área. 

Essa ação pioneira, por parte da SEMAR, tem por objetivo principal a implantação de uma 

rotina de ações para reconhecimento dos usuários de água subterrânea em todo o estado, 

de forma a consolidar uma política de gestão dos recursos hídricos subterrâneos, nesse 

momento com incentivo de recursos pelo Banco Mundial. 

Dessa forma a CPRM, através da Residência de Teresina - RETE, realizou a visita em 

4.096 pontos, sendo que 2.506 desses representam poços até então sem registros nos 

bancos de dados disponíveis. 

Como um dos produtos do convênio, se destaca, além do banco de informações gerado, a 

avaliação da metodologia de cadastro para implantação dessa ação nas demais bacias 

hidrográficas do estado do Piauí. 
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2 APRESENTAÇÃO 

Esse documento representa o último relatório previsto no cronograma de execução do 

“Projeto Guaribas” e apresenta os resultados obtidos nas sete campanhas de cadastro de 

campo executadas em 26 municípios totalizando cerca de 8.400 km2 de área, onde foram 

finalizados 4.096 registros de poços na bacia do rio Guaribas, sendo que 2.506 (61,18%) 

representam novos poços “desconhecidos” e os restantes representam atualizações de 

cadastros já existentes. 

Com a finalidade de melhor organização, o documento foi estruturado em tópicos principais 

conforme apresentados a seguir. 

Características da área do projeto (tópico 3 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DO PROJETO). 

Principais objetivos definidos no plano de trabalho do projeto (tópico 4 OBJETIVOS E 

ATIVIDADES PREVISTAS E EXECUTADAS), bem como as atividades previstas e 

executadas.  

Os métodos aplicados para obtenção dos resultados são apresentados no tópico 5 

METODOLOGIA, considerando, além dos equipamentos utilizados, as visitas de 

reconhecimento na bacia, com resultado de 68 pontos na geologia, reuniões e encontros 

para nivelamento das ações, treinamentos técnicos realizados e as 36 áreas definidas para 

os trabalhos de campo. 

Os resultados gerais do cadastro são apresentados no tópico 6 RESULTADOS GERAIS 

DO CADASTRO, considerando a situação dos poços na época, onde a grande maioria 

encontrava-se em operação (2.988 poços ou 72,94% do total), propriedades desses poços 

com 2.946 poços ou 71,92% encontrados em terrenos particulares, variações de níveis 

estáticos e vazões informadas além de discussão sobre os aspectos de qualidade da água 

relacionados à potabilidade para consumo humano e animal e ainda variações de pH. 

O tópico 7 RESULTADOS POR MUNICÍPIOS apresenta uma discussão dos resultados do 

cadastro para cada um dos 26 municípios, parcial ou totalmente representado na bacia, 

considerando os principais aspectos como sua localização na bacia e no estado do Piauí, 

principais drenagens e distribuição dos poços cadastrados, hipsometria, distribuição dos 

poços cadastrados e hidrogeologia, situação dos poços na época do cadastro, vazões e 

profundidades dos níveis estáticos para os poços onde essa informação foi coletada e 

potabilidade da água considerando consumo humano e animal. 

Uma proposta de rede de monitoramento quali-quantitativo, com 7 poços da RIMAS / RETE 

e possíveis 47 poços cadastrados, sendo 42 passíveis de coletas externas ao poço, é 

apresentada no tópico 8 PROPOSTA DE REDE DE POÇOS PARA COLETA DE ÁGUA. 

O tópico 9 PERFILAGEM ÓTICA DE POÇOS TUBULARES mostra as interpretações dos 

6 perfis ópticos executados na bacia, totalizando 865,7m de profundidade e cerca de 10 

horas de vídeo, incluindo imagens capturadas na perfilagem. Os vídeos resultados dessa 

atividade constam do DVD do projeto que acompanha esse relatório. 
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Perfis geológicos transversais na bacia são apresentados no tópico 10 PERFIS 

GEOLÓGICOS INTERPRETADOS mostrando a distribuição estratigráfica dos dois 

aquíferos porosos (Cabeças e Serra Grande), do aquiclude Pimenteiras e do aquífero tipo 

fraturado (cristalino). 

A avaliação das metodologias aplicadas, bem como propostas de futuras ações, é feita no 

tópico 11 AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS APLICADAS NO CADASTRO E 

PROPOSTAS DE FUTURAS AÇÕES considerando, além de outros assuntos, a utilização 

do aplicativo Locus MAP para navegação e organização do cadastro em campo, 

importância dos guias de campo que facilitaram os acessos aos poços e discussões sobre 

os principais problemas ocorridos. 

As conclusões gerais, incluindo recomendações, são apresentadas no último tópico 12 

CONCLUSÕES. 

Os demais tópicos são complementares e apresentam os conteúdos dos 7 apêndices que 

acompanham esse relatório em volumes separados, a saber: 

 Tópico 13 APÊNDICE A 

Perfis estratigráficos e de perfuração e revestimento de 231 poços, na área da bacia, com 

essas informações presentes no banco de dados SIAGAS / CPRM / RETE. 

 Tópico 14 APÊNDICES B, C, D, E e F 

Banco de imagens dos 4.096 registros do projeto. Em DVD que acompanha esse relatório, 

é possível, através de link em cada poço, acessar o banco de imagens geral com todas as 

27.043 imagens do cadastro.  

No tópico, nesse documento, é apresentado um tutorial para localização do poço de 

interesse nos diversos volumes desses apêndices e de consulta ao banco digital de 

imagens no DVD. 

 Tópico 15 APÊNDICE G 

É constituído pelos 26 mapas temáticos, para cada um dos municípios representados na 

bacia, com as seguintes informações: 

 Poços cadastrados no município e códigos do cadastro - Figura 435-A. 

 Localização do município em relação à bacia e ao Estado do Piauí - Figura 435-B. 

 Poços cadastrados no município relacionados com a hidrogeologia - Figura 435-C. 

 Poços cadastrados no município relacionados com a hipsometria - Figura 435-D. 
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3 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DO PROJETO 

O rio Guaribas tem suas nascentes localizadas na Serra das Almas, no município de Pio 

IX, no estado do Piauí, na divisa com o estado do Ceará (Figura 1) com altitudes em torno 

de 600 metros. 

A sua bacia hidrográfica, com área aproximada de 8.400 km2, engloba as sedes dos 

municípios de Alagoinha do Piauí, Alegrete, Bocaina, Campo Grande do Piauí, Francisco 

Santos, Fronteiras, Geminiano, Monsenhor Hipólito, Picos, Pio IX, Santana do Piauí, Santo 

Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, São José do Piauí, São Julião, São Luís do 

Piauí, Sussuapara e Vila Nova do Piauí (Figura 2).   

Possui os afluentes Cana Brava e Pitombeiras pela margem direita e Grotão, Riachão e 

São João, pela margem esquerda. Uma característica desse rio é o direcionamento de suas 

águas ao contrário do que ocorre com os outros rios piauienses, que correm no sentido sul-

norte. 

O rio Guaribas é intermitente, ou seja, fica seco a maior parte do ano. A região sudeste do 

estado, onde está localizado, é caracterizada pela irregularidade das chuvas, resumindo 

sua distribuição a apenas três meses do ano.  

O semiárido compreende um conjunto de unidades geoambientais, com ocorrência de 

diferentes tipos de vegetação. No caso específico do Vale do Guaribas, predomina o bioma 

Caatinga.  

De modo geral, o território a que faz parte apresenta um revestimento baixo de vegetação 

arbustivo-arbórea ou arbóreo-arbustiva, e muito raramente arbórea, comportando folhas 

miúdas e hastes espinhentas adaptadas para conter os efeitos de uma evapotranspiração 

muito intensa. 

As precipitações anuais estão entre 400 mm e 800 mm, variando, também, as épocas de 

início e de fim da estação chuvosa. Outra característica marcante do regime de chuvas na 

área é a grande variação, tanto na distribuição das precipitações ao longo da estação 

chuvosa como nos totais anuais de precipitação, entre diferentes anos em uma mesma 

localidade ao longo do tempo. 

Picos é a maior cidade banhada pelas águas do rio Guaribas, sendo a terceira maior do 

estado do Piauí. Nesse ponto o rio Guaribas é atingido por diversos problemas como 

despejo de esgoto residencial e hospitalar sem tratamento, deposição de lixo, derrubada 

da mata ciliar e ocupação desordenada do seu leito, acarretando em assoreamentos, 

alagamentos e transmissão de doenças. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a bacia é representada, na sua região central e oeste, 

pelos sedimentos aquíferos do Grupo Serra Grande e Formação Cabeças. A Formação 

Pimenteiras ocorre na área sotoposta ao aquífero Cabeças e confinando o aquífero Serra 

Grande (Figura 3). 

A área leste da bacia é constituída por aquíferos do tipo fissural, com potencialidade 

hidrogeológica caracteristicamente baixa e salinidade elevada. 
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Vale ressaltar que os aquíferos Serra Grande e Cabeças são de potencialidade expressiva 

na Bacia do Parnaíba. 

 

 
Figura 1: Bacia hidrográfica do rio Guaribas. 

 

 
Figura 2: Sedes e municípios na bacia do rio Guaribas. 
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Figura 3: Geologia da bacia do rio Guaribas. 
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4 OBJETIVOS E ATIVIDADES PREVISTAS E EXECUTADAS 

A seguir são descritos os objetivos principal e específicos definidos no plano de trabalho do 

projeto, bem como as atividades previstas e executadas. Os resultados dessas ações são 

apresentadas no tópico 5 METODOLOGIA. 

4.1 Objetivo Geral 

Executar um cadastramento de novos poços tubulares e visitar poços tubulares já 

existentes em cadastro na bacia do rio Guaribas no estado do Piauí. 

4.2 Objetivos Específicos 

a) Iniciar o cadastramento de poços em áreas críticas do estado do Piauí. 

b) Avaliar a metodologia aplicada no cadastro e propor futuras ações. 

c) Executar perfilagens óticas em poços tubulares. 

d) Gerar e alimentar um Banco de Dados de poços compatível com os formatos CPRM 

/ SEMAR. 

e) Propor uma rede de poços para futuras campanhas de coleta e análises químicas 

pela SEMAR na bacia do rio Guaribas. 

4.3 Atividades 

As atividades estavam previstas para início em janeiro de 2019, logo após a celebração do 

convênio e realizadas as correspondentes operações orçamentárias e financeiras, 

entretanto, em função de contratempos ocorridos, a primeira campanha de campo foi 

realizada em maio de 2019, após a liberação do primeiro recurso em 22 de março do 

mesmo ano, por parte da SEMAR. 

As demais atividades também foram comprometidas no que se refere ao seu cronograma 

de execução, em função dos demais repasses de recursos terem ocorrido, em duas outras 

parcelas, nos meses de junho e agosto de 2019. 

Para efeito de planejamento as atividades foram organizadas em três fases, apresentadas 

a seguir. 

4.3.1 FASE I – Preparação das Campanhas 

Essa fase, cujo fluxo é apresentado na Figura 4, constou das seguintes atividades: 

o Levantamento e organização de dados existentes 

Essa atividade consistiu do levantamento e organização, principalmente, das informações 

disponíveis relativas aos poços tubulares nos bancos de dados do SIAGAS, AGESPISA, 

CNARH e SEMAR. 
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Conforme entendimento prévio, a SEMAR disponibilizou à CPRM o banco de dados 

consolidado [1]. 

As informações geradas nessa atividade alimentaram o banco de dados do projeto e 

permitiu a geração de produtos cartográficos, como mapas de acessos e localização de 

poços já “conhecidos” [2] para direcionamento das atividades de campo na FASE II. 

 

 

Figura 4: Atividades na Fase I 

 

o Visitas de reconhecimento 

Nessa fase a CPRM realizou visitas de campo para reconhecimento e definição das bases 

de apoio e roteiros de visitas na área do projeto. 

o Base cartográfica do projeto 

Foi concebida uma base cartográfica do projeto, em ambiente SIG, que permitiu a 

organização das informações levantadas nessa fase e, posteriormente, todos os dados 

georreferenciados obtidos em todas as demais fases. 

A organização dos dados nessa base cartográfica permitiu a geração de produtos como 

mapas de acessos e de localização de poços já cadastrados. 

o Formatação das fichas de cadastro 

                                            
1 Reunião CPRM / SEMAR em 26/06/2017. 
2 Poços considerados “conhecidos” são os que já constam atualmente em bancos de dados de poços. 
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A CPRM, com base na sua experiência em cadastramentos anteriores, formatou uma ficha 

modelo de cadastro, apresentando-a à SEMAR para inclusão de informações adicionais e 

aceitação. 

Após a formatação final da ficha, era prevista a sua migração para o formato eletrônico, 

pela SEMAR, com possibilidade de uso (através de aplicativo desenvolvido pela SEMAR), 

no campo, através de tablets. Essa migração não foi efetivada e o cadastro foi executado 

pelo método convencional em fichas de campo. 

o Treinamento de cadastradores 

Uma vez definida a ficha de cadastro, e sendo possível sua implementação para acesso 

via aplicativo desenvolvido pela SEMAR, estava previsto o treinamento das equipes da 

CPRM na utilização do referido aplicativo, entretanto, essa atividade não ocorreu por não 

operacionalização do citado aplicativo. 

o Divulgação do Projeto 

A divulgação do projeto, conforme entendimentos anteriores [3], deveria ter sido executada 

pela SEMAR. 

Dentre as estratégias possíveis de divulgação estavam previstas: 

 Visitas aos sindicados rurais. 

 Visitas às prefeituras. 

 Folders tipo CAR. 

 Divulgação na mídia (escrita e falada). 

Essa ação não foi efetivada, entretanto a CPRM / RETE elaborou uma carta de 

apresentação do projeto que foi usada pelos cadastradores em campo. A CPRM / RETE 

também fez sua divulgação para todas as prefeituras da região através da Associação 

Piauiense dos Prefeitos Municipais – APPM. 

o Cartas de apresentação 

Ficou sob responsabilidade da SEMAR, a formatação, para assinatura pelo Sr. Secretário 

de Recursos Hídricos do Estado do Piauí, uma carta/ofício de apresentação do projeto, 

entretanto, essa ação não foi efetivada e foi substituída pela carta de apresentação 

elaborada pela CPRM / RETE, citada acima. 

o Reuniões de trabalho 

No decorrer de todas as fases foram realizadas reuniões de trabalho entre a CPRM e 

SEMAR, cujas pautas trataram de nivelamentos, consolidações, ajustes e necessários 

redirecionamentos de ações. 

Nessa fase foram produzidos e apresentados dois relatórios. 

a) REL 01 – Plano de Trabalho e Metodologia Detalhada 

                                            
3 Reunião CPRM/SEMAR em 26/06/2017 
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Esse relatório constou do Plano de Trabalho referente às fases I e II do projeto, com o 

detalhamento das atividades e métodos empregados nas atividades de campo. 

b) REL 02 – Proposta de Operacionalização da Campanha de Cadastramento 

Esse relatório constou das estratégias de campo empregadas na Fase II. 

4.3.2 FASE II – Campanhas de Campo 

Essa fase constou de duas atividades principais: cadastramento e perfilagem ótica de poços 

tubulares (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Atividades na Fase II. 

 

o Cadastro de poços tubulares 

Esta atividade constou de visitas aos poços “conhecidos” do banco de dados de poços 

consolidados na Fase I e cadastro de novos poços. 

A metodologia de trabalho foi detalhada no REL 01 (Fase I), enquanto a estratégia e 

infraestrutura necessária foi apresentada no REL 02 (Fase I). 

o Perfilagem ótica de poços tubulares 
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A proposta inicial era a de perfilagem em vinte poços, definidos na fase de cadastramento, 

entretanto, essa ação foi prejudicada por motivos comentados no tópico 5.15 Perfilagem 

ótica de poços tubulares. 

o Alimentação do banco de poços do projeto 

A alimentação do banco de dados deveria ter sido executada através de aplicativo, 

desenvolvido pela SEMAR e disponibilizado em tablets. 

Entretanto, em decorrência de dois fatores principais, o não desenvolvimento do aplicativo 

e a não aquisição dos equipamentos em tempo hábil, esse último prejudicado pelos atrasos 

nos repasses pela SEMAR, que impactaram nos processos licitatórios, os dados de campo 

foram inseridos posteriormente em planilha eletrônica desenvolvida especificamente para 

essa finalidade. 

Ao final do cadastro a SEMAR, através de sua equipe de TI, elaborou script que permitiu a 

migração dos dados em planilha para seu banco de dados. 

o Relatórios 

Nessa fase foram produzidos e apresentados três relatórios: 

a) REL 03 – 1º Relatório de Atividade de Campo 

Constou dos resultados obtidos na “ETAPA CAMPO I” de cadastramento de poços.  

b) REL 04 – 2º Relatório de Atividade de Campo 

Constou dos resultados obtidos na “ETAPA CAMPO II” de cadastramento de poços. 

c) REL 05 – 3º Relatório de Atividade de Campo 

Esse relatório deveria apresentar os resultados das perfilagens óticas, entretanto, em 

função dos repasses de recursos fora dos prazos anteriormente previstos, foram 

necessárias campanhas de campo de cadastro ainda nesse período, cujos resultados 

constaram desse relatório. 

As campanhas de perfilagens sofreram atrasos, por motivos já mencionados de repasse de 

recursos, que impactaram no processo licitatório para aquisição do equipamento 

necessário. 

4.3.3 FASE III 

Nessa fase foram consolidadas as informações obtidas na FASE II gerando dois principais 

produtos finais (Figura 6): 

a) Banco de poços cadastrados 

O banco de poços deveria ser apresentado no formato CERH/SIAGAS, entretanto, como já 

comentado, o não desenvolvimento do aplicativo para cadastro em campo impossibilitou 

essa ação. 
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O banco foi consolidado em planilha eletrônica, contendo todos os poços cadastrados 

(novos) e visitados (anteriormente “conhecidos”). 

A equipe de TI da SEMAR desenvolveu script que permitiu a migração dos dados em 

planilha para o seu banco de dados. 

b) RF - Relatório Final 

Relatório Final do projeto apresentando os resultados de todas as atividades executadas 

nas fases anteriores. 

Dentre outras, esse relatório apresenta as seguintes principais informações:  

i. Resultados obtidos nas diversas atividades executadas. 

ii. Apresentação da metodologia empregada. 

iii. Considerações e análises das informações finais no banco de dados de poços 

do projeto – Resultados gerais e por município. 

iv. Proposta de uma rede de poços para posteriores campanhas de coleta de 

água para análises químicas pela SEMAR. 

v. Avaliação da metodologia aplicada no cadastro e proposta de futuras ações. 

 
Figura 6: Atividades na Fase III. 

 

4.3.4 ORÇAMENTO 

O desembolso dos recursos necessários ao desenvolvimento das atividades, totalizou R$ 

1.035.175,00 (um milhão e trinta e cinco mil e cento e setenta e cinco reais), que deveria 

ter sido realizado em duas parcelas, sendo a primeira na publicação do convênio no Diário 

Oficial do Estado do Piauí - DOEPI, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), 

e a segunda até o último dia útil do segundo mês dessa publicação, no valor de R$ 

865.175,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil e cento e setenta e cinco reais). 

Entretanto, a disponibilidade da primeira parcela só ocorreu em março de 2019, enquanto 

a segunda foi parcelada em outras duas, tendo sido esse novo repasse, o primeiro valor, 
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sido executado em junho de 2019 e o restante em agosto de 2019. Os contratempos 

ocorridos nos repasses financeiros implicaram no atraso de atividades, prejuízos às 

aquisições de equipamentos e necessidade de elaboração de termos aditivos ao projeto. 

A contrapartida da CPRM foi de R$ 1.074.279,69 (um milhão e setenta e quatro mil e 

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) sendo, portanto, o custo total 

do projeto de R$ 2.109.454,96 (dois milhões e cento e nove mil e quatrocentos e cinquenta 

e quatro reais e noventa e seis centavos). 
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5 METODOLOGIA 

Neste tópico são apresentadas as metodologias aplicadas para desenvolvimento das 

atividades executas nas três fases do projeto. 

5.1 Levantamento e Organização de Dados Existentes 

A atividade consistiu do levantamento e organização, principalmente, das informações 

disponíveis relativas aos poços tubulares profundos dos bancos de dados SIAGAS, 

CNARH, AGESPISA, cadastro da CPRM no estado do Piauí (2003) e autocadastro 

executado pela SEMAR nas regiões de Picos e Pio IX. 

Para navegação em campo, todas as informações organizadas em SIG foram migradas 

para o aplicativo LOCUS Map (sistema android). 

O banco de dados SIAGAS – Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, idealizado 

e mantido pela CPRM, constava na época com 310.481 registros de pontos de água no 

País, sendo cerca de 25.000 no estado do Piauí. Na área do projeto foram encontrados 

1.823 registros. 

A Figura 7 mostra a distribuição dos pontos SIAGAS, em SIG, e a Figura 8 os pontos no 

LOCUS Map para navegação em campo. 

 
Figura 7: : Distribuição, em SIG, dos poços do SIAGAS na área da bacia do rio Guaribas – 

1.823 registros. 

 

O CNARH – Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, mantido pela Agência 

Nacional de Águas – ANA, abriga os registros dos usuários de água subterrânea e 

superficial. 
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As informações repassadas pela SEMAR foram do CNARH 1.0 - 69 registros e CNARH 4.0 

– 28 registros.  

A Figura 9 mostra a distribuição, em SIG, dos poços do CNARH 1.0 na área da bacia, 

enquanto a Figura 10 mostra esses pontos no LOCUS Map. A Figura 11 mostra os poços 

do CNARH 4.0, em SIG, na mesma bacia e a Figura 12 esses pontos no LOCUS Map. 

 

 
Figura 8: Poços SIAGAS no LOCUS Map para navegação em campo. 

 

 
Figura 9: Distribuição, em SIG, dos poços do CNARH 1.0 na área da bacia do rio Guaribas – 

69 registros. 
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Figura 10: Poços CNARH 1.0 no LOCUS Map para navegação em campo. 

 

 

 
Figura 11: Distribuição, em SIG, dos poços do CNARH 4.0 na área da bacia do rio Guaribas 

– 28 registros. 
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Figura 12: Poços CNARH 4.0 no LOCUS Map para navegação em campo. 

 

A AGESPISA – Água e Esgoto do Piauí é responsável pelo abastecimento, através de 

poços tubulares, em muitos municípios inseridos na área do projeto e detém as informações 

técnicas das obras de sua responsabilidade. As informações repassadas pela SEMAR 

constaram de 56 registros – a distribuição desses poços na bacia é apresentada na Figura 

13, enquanto a Figura 14 mostra esses poços no LOCUS Map. 

 

 
Figura 13: Distribuição, em SIG, dos poços da AGESPISA na área da bacia do rio Guaribas 

– 56 registros fornecidos pela SEMAR. 
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Figura 14: Poços AGESPISA – informados pela SEMAR - no LOCUS Map para navegação 

em campo. 

 

A CPRM, em 2003, executou o cadastramento de fontes de água no estado do Piauí, 

finalizando com cerca de 13.000 registros. Essas informações foram compiladas para a 

área do projeto, resultando em 1.620 poços, cuja distribuição é apresentada na Figura 15, 

em SIG, e na Figura 16 no LOCUS Map – para aplicação em campo. 

 

 
Figura 15: Distribuição, em SIG, dos poços do cadastro da CPRM – 2003. 1.620 registros na 

região do Guaribas. 
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Figura 16: Poços do cadastro CPRM - 2003 no LOCUS Map para navegação em campo. 

 

A SEMAR executou, em 2018, nas regiões de Picos e Pio IX, um autocadastramento dos 

usuários de água subterrânea daquelas regiões. 284 registros foram repassados à CPRM 

e foram consolidados com as demais informações de poços. 

A Figura 17 mostra esses pontos na bacia, em SIG, e a Figura 18 esses mesmos pontos 

no LOCUS Map. 

 

 
Figura 17: Distribuição, em SIG, dos poços do autocadastro da SEMAR – 284 registros na 

região do Guaribas. 
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Figura 18: Poços do autocadastro da SEMAR no LOCUS Map para navegação em campo. 

 

 

Dentre as empresas de construção de poços atuantes na região, foram identificadas, e 

repassadas para a SEMAR, com o objetivo de contato e recuperação das fichas 

construtivas, as seguintes: 

 

 AGRIMAQ Poços – Geólogo responsável: Sebastião Eugênio Costa Leal; 

 TECNOPOÇOS LTDA - Geólogo responsável: Sebastião Eugênio Costa Leal; 

 GEOTÉCNICA Perfuração e Construções LTDA - Geólogo responsável: Antônio 

Lisboa Francisco; 

 HIDROGEO Perfurações LTDA - Geólogo responsável: Sebastião Eugênio Costa 

Leal; 

 GEOPOÇOS do Nordeste – Perfuração Eletrificação e Construções - Geólogo 

responsável: Edmar Leal Barros. 
 

Considerando que essa ação não foi efetivada, recomenda-se que essas empresas sejam 

visitadas para enriquecimento dos dados técnicos dos poços cadastrados na bacia. 

Todas as informações, organizadas nessa atividade, alimentaram o banco de dados do 

projeto e permitiram a geração de produtos cartográficos preliminares, como mapas de 

acessos e localização de poços já “conhecidos” para direcionamento das atividades de 

campo na FASE II. 

Esses pontos “conhecidos” foram os alvos de campo, para cadastro dos poços nas suas 

vizinhanças que não estavam no banco atual. 

As informações do SIAGAS e do cadastro realizado pela CPRM, em 2003, no estado do 

Piauí, apresentaram redundâncias, uma vez que pontos no cadastro CPRM já se encontram 

no SIAGAS, entretanto, foram aqui considerados como mais uma fonte de informação.  
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Dessa forma, para efeito de planejamento de visitas em campo, foram considerados os 

registros do SIAGAS (1.823 pontos), do CNARH 1.0 (69 pontos), do CNARH 4.0 (28 

pontos), da AGESPISA (56 pontos) e da SEMAR Autocadastro (284 pontos), totalizando 

2.260 registros. 

Também foram encontradas redundâncias entre os pontos do SIAGAS e dos demais 

bancos de dados, entretanto, essas redundâncias foram mínimas, não inviabilizando o total 

considerado de 2.260 registros como um valor bem próximo da realidade e que serviu no 

planejamento. 

O Quadro 1 mostra a distribuição dos registros / informações em todos os bancos de dados 

que foram consolidados, por município, na área do projeto. O total de 3.880 poços é o 

resultado dos 2.260 poços considerados no planejamento do cadastro para visitas somados 

aos 1.620 poços do cadastro da CPRM (2003) que foram utilizados para informações 

complementares. 

Quadro 1: Número de registros existentes por município e fonte dos dados (bancos de 
dados). 

Município SIAGAS 
CPRM 

Cadastro 
CNARH 1.0 CNARH 4.0 AGESPISA 

SEMAR 
Autocadastro 

TOTAL 

Alagoinha do PI 27 33 - - - - 60 

Alegrete do Piauí 48 45 5 - - - 98 

Aroeiras do Itaim 5 12 - - - - 17 

Belém do PI 1 1 - 1 - - 3 

Bocaina 66 59 - - 4 - 129 

Campo Grande do PI 79 60 - - - - 139 

Francisco Santos 97 85 4 1 7 - 194 

Fronteiras 101 45 - 3 - - 149 

Geminiano 188 142 2 - - 8 340 

Jaicós 12 10 2 2 - - 26 

Lagoa do Sítio 1 2 - - - - 3 

Monsenhor Hipólito 76 78 14 - 8 - 176 

Paquetá 18 17 - - - 1 36 

Picos 539 448 10 13 27 69 1106 

Pio IX 126 165 10 1 - 198 500 

Santana do PI 33 26 12 - - - 71 

Santo Antônio de Lisboa 54 58 - 1 5 - 118 

Sussuapara 171 138 1 1 - 8 319 

São José do PI 54 56 4 - 2 - 116 

São João da Canabrava 46 49 3 - 2 - 100 

São Julião 12 31 2 2 - - 47 

São Luís do PI 24 20 - 2 1 - 47 

Vila Nova do PI 45 38 - 1 - - 84 

Itainópolis - 1 - - - - 1 

Pimenteiras - 1 - - - - 1 

TOTAL 1823 1620 69 28 56 284 3880 
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Como esperado, o município de Picos apresentou o maior número de registros, sendo 539 

do SIAGAS, 448 do cadastro CPRM, 10 do CNARH 1.0, 13 do CNARH 4.0, 27 da 

AGESPISA e 69 da SEMAR autocadastro, totalizando 1.106 registros. Desconsiderando as 

redundâncias entre SIAGAS e cadastro CPRM, portanto, excluindo-se os pontos do 

cadastro, o resultado foi de 658 poços “conhecidos” que foram procurados neste município. 

Ao final do cadastro de campo, o resultado para esse município foi de 744 poços 

cadastrados. 

O segundo maior número de registros é representado pelo município de Pio IX, com 126 

pontos do SIAGAS, 10 do CNARH 1.0, 1 do CNARH 4.0 e o novos 198 poços do 

autocadastro da SEMAR, totalizando 335 poços, desconsiderando o cadastro CPRM 

(2003). 

Ao final do cadastro de campo, o resultado para esse município foi de 856 poços 

cadastrados, ou seja, 521 novos poços foram acrescidos aos bancos de dados existentes, 

representando uma eficiência de cadastro de 155,5%. 

5.2 Visitas de Reconhecimento 

No período de 8 a 13 de maio de 2019, foi realizada visita de reconhecimento, na área do 

projeto, contemplando aspectos geológicos e hidrológicos. A distribuição dos pontos 

visitados, na geologia, no total de sessenta e oito, é mostrada na Figura 19. 

 
Figura 19: Locais visitados no reconhecimento preliminar de geologia na região do 

Guaribas – 68 Pontos. 
 

Durante a visita também foram realizados diversos contatos como as visitas em escritórios 

da AGESPISA em Bocaina (responsável Fabiano), São João da Canabrava (responsáveis 

Diego e Robson) e São Luís do Piauí (responsável Fabiano) e aos secretários municipais 
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de Campo Grande do Piauí (Edson Oscar de Oliveira – Secretário de Administração), de 

Alegrete do Piauí (José Araújo de Lima – Secretário de Obras) e de Geminiano (Eufrásia 

Sousa – Secretária de Agricultura). Os resultados obtidos nas visitas de reconhecimento 

foram apresentados no I Encontro Técnico do Projeto Guaribas, em 15 de abril de 2019, no 

auditório da CPRM/RETE. 

Dentre os pontos visitados para conhecimento da geologia, podem ser destacados o Ponto 

47 (Figura 20-A) – Aquiclude Pimenteiras na região de Bocaina – PI, o Ponto 23 (Figura 20-

B) – Afloramento do aquífero Serra Grande na região de Vila Nova do Piauí – PI, na BR 

315, o Ponto 29 (Figura 20-C) – Região de cristalino na localidade de Boa Vista, no 

município de Fronteiras – PI, próximo ao limite com o estado do Ceará e o Ponto 15 (Figura 

20-D) – Afloramento de cristalino na borda da bacia, na BR 316, entre as sedes de Alegrete 

do Piauí – PI e Francisco Macêdo – PI. 

Um dos limites da bacia é mostrado na Figura 20-E (Ponto 18) – limite leste, na BR 230, 

município de Fronteiras – PI, próximo ao estado do Ceará. 

A Figura 20-F (Ponto 14) mostra um ponto de distribuição comunitário de água da adutora 

de Piaus. 

A Figura 20-G (Ponto 13) mostra a adutora do açude Piaus (em São Julião – PI), na margem 

da BR 230, na localidade Sítio Tamboril, no município de Geminiano – PI, próximo ao limite 

com o vizinho município de São Julião – PI. 

Sistemas de distribuição de água, através de poços tubulares, foram encontrados em vários 

pontos, como o da FUNASA que recebe água de três poços e abastece o povoado de Boa 

Viagem, na BR 316, no município de Francisco Santos – PI (Ponto 30 - Figura 20-H) .
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Figura 20: Pontos de visita da geologia - (A) Ponto 47 - Aquiclude Pimenteiras na região de 
Bocaina – PI, (B) Ponto 23 – Afloramento do aquífero Serra Grande na região de Vila Nova 

do PI, na BR 315, (C) Ponto 29 – Região de cristalino no município de Fronteiras – PI, 
próximo ao limite com o estado do Ceará, (D) Ponto 15 - Afloramento de cristalino com 

preenchimento de fraturas – borda da bacia, BR 316, entre Alegrete do Piauí / PI e Francisco 
Macedo / PI, (E) Ponto 18 - Limite leste da bacia, na BR 230, município de Fronteiras – PI, 
limite com o estado do Ceará, (F) Ponto 14 – Ponto de distribuição de água da adutora do 

açude Piaus, (G) Ponto 13 - Sítio Tamboril em Geminiano / PI – BR 230. Adutora da 
barragem de Piaus, (H) Ponto 30 - Sistema de abastecimento da FUNASA – recebe água de 
três poços tubulares e abastece o povoado de Boa Viagem, na BR 316 e no município de 

Francisco Santos – PI. 
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5.3 Base Cartográfica do Projeto 

Essa atividade constou da formatação de um mapa base de pontos (localização de poços 

organizados no item 5.1 Levantamento e Organização de Dados Existentes), na escala 

1:100.000, para apoio nas atividades posteriores de cadastramento de campo (FASE II). 

 

Todas as informações dos bancos de dados de poços SIAGAS, CNARH, AGESPISA, e 

cadastro da CPRM (2003), organizadas em ambiente SIG, foram complementadas com 

Cartas SUDENE (DSG – Diretoria de Serviços Geográficos do Exército), escala 1:100.000, 

georreferenciadas. 

As cartas utilizadas foram as do Quadro 2, e suas articulações na área do projeto são 

mostradas na Figura 21. A Figura 22 mostra as mesmas cartas em ambiente SIG com o 

limite da bacia e dos municípios na área do projeto. 

Quadro 2: Nomes e nomenclaturas das Cartas SUDENE utilizadas no projeto. 

Nome Nomenclatura Escala 

Aiuaba SB-24-Y-B-IV 1:100.000 

Campos Sales SB-24-Y-D-I 1:100.000 

Fronteiras SB-24-Y-C-III 1:100.000 

Inhuma SB-24-Y-A-IV 1:100.000 

Picos SB-24-Y-C-II 1:100.000 

Pio IX SB-24-Y-A-VI 1:100.000 

Santa Cruz do Piauí SB-24-Y-C-I 1:100.000 

São José do Piauí SB-24-Y-A-V 1:100.000 

 

 

 
Figura 21: Articulação simples das Cartas SUDENE sem coordenadas. 

 

Ainda para auxílio na navegação em campo, durante o cadastro, os pontos (poços) foram 

inseridos como arquivos “kmz” no aplicativo LOCUS Map, que permitiu ao cadastrador o 

controle de seu posicionamento em campo e identificação de um ponto (poço) não 

cadastrado no banco de dados atual e os já existentes (“conhecidos”). 

A Figura 23 mostra, em tela de celular, os pontos na área do projeto com mapa básico de 

fundo, enquanto a Figura 24 mostra os mesmos pontos na área de pesquisa com um mapa 

Google de fundo, demonstrando as opções de uso de mapas de temas distintos.  
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Figura 22: Cartas SUDENE na área do projeto em SIG. Em azul o limite da bacia do rio Guaribas. Em vermelho os limites dos municípios na 

área. Pontos em preto são poços já existentes (“conhecidos”) na área do projeto. 
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Figura 23: Tela do LOCUS Map com pontos na área de pesquisa e mapa básico de fundo. 

 

 
Figura 24: Tela do LOCUS Map com pontos na área de pesquisa e mapa Google de fundo. 

 

As áreas delimitadas para cadastramento em campo, por cada uma das equipes, bem como 

o limite da área de trabalho (limite da bacia do rio Guaribas), também foram disponibilizados 

no mesmo aplicativo LOCUS Map.  
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A Figura 25 mostra, como exemplo, a tela do LOCUS Map com a área da bacia e áreas 

preliminarmente selecionadas para a Etapa 01. 

 

 

 
Figura 25: Tela do LOCUS Map com o limite da área do projeto (bacia do Guaribas) em azul, 

limites de áreas de cadastramento em preto, e mapa básico de fundo, para a Etapa 01. 

 

5.4 Formatação das Fichas de Cadastro 

A CPRM, com base em sua experiência em cadastros anteriores, formatou uma ficha de 

cadastramento e apresentou à SEMAR, para discussão sobre a necessidade de inclusão 

de informações adicionais e aceitação. 

Inicialmente essa ficha consolidada deveria ser migrada para o formato eletrônico, para uso 

em tablets através de aplicativo específico – também desenvolvido pela SEMAR. Esse 

recurso permitiria a inclusão dos registros automaticamente nos formatos SIAGAS / 

CNARH. 

Entretanto, essa ação não foi implementada pela SEMAR, e, por consequência, o cadastro 

foi iniciado com o uso de fichas em papel, cujas informações alimentaram uma planilha 

eletrônica desenvolvida especificamente para essa finalidade. 

A Figura 26 e a Figura 27 mostram a ficha consolidada e que foi aplicada nesse projeto.  

Os temas contemplados e informações constantes da ficha são os seguintes: 
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 Dados Gerais 

 

 Código Cadastro – Código do poço cadastrado. 

 Código SIAGAS – Código do poço no SIAGAS (se existir). 

 CPF ou energia – CPF ou código da conta de energia do proprietário caso a 

informação esteja disponível. 

 Fotografias – Informa se existem registros de imagens do poço. 

 Natureza do Ponto – Informa sobre a natureza da fonte de água. 

 UF – Unidade Federativa da localização do poço. 

 Município – Município da localização do poço. 

 Localidade – Denominação do local do poço. 

 Endereço – Endereço do local do poço. 

 Terreno – Propriedade do terreno onde se localiza o poço, se público ou privado. 

 Construído em –Data de construção do poço. 

 Construtor / Empresa – Nome da construtora / empresa responsável pela construção 

da obra. 

 Endereço – Endereço da empresa / construtora responsável pela construção da 

obra. 

 Fone – Contato da empresa / construtora responsável pela construção da obra. 

 Coordenadas UTM Este e Norte Zona UTM – Coordenadas do ponto de localização 

do poço. 

 

 Dados Hidrogeológicos 

 

 Tipo de Formação – Informa qual o aquífero de captação. 

 Natureza do Aquífero – Informa se o aquífero captado é do tipo poroso, fissural ou 

fraturado ou do tipo cárstico. 

 

 Características Hidrogeológicas do Poço 

 

 Profundidade – Profundidade do poço em metros. Registra ainda se a profundidade 

foi medida em campo ou informada. 

 Revestimento – Informa o tipo de revestimento do poço. 

 Diâmetro Interno – Informa sobre o diâmetro interno, em polegadas, do revestimento 

do poço. 

 Altura da boca – Registro da altura da boca do poço, em metros. 

 

 Instalações do Poço 

 

 Equipamento – Informa sobre o tipo de equipamento instalado no poço, e no caso 

de bomba, a sua profundidade (m), modelo, potência (hp), capacidade (m3/h) e 

diâmetro (polegada) do tubo edutor. 

 Fonte de Energia – Informa sobre o tipo de energia existente, e caso não exista 

energia no local do poço, mas exista nas proximidades, informa sua distância (m), 

também informa sobre fontes alternativas. 

 Distribuição – Informa sobre o tipo de distribuição da água produzida pelo poço. 
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 Situação do Poço 

 Estado atual – Informa sobre a situação do poço, se em operação, paralisado, não 

instalado ou abandonado. 

 Não instalado – No caso de não instalado, informa o motivo. 

 Paralisado – No caso de não funcionamento temporário, informa o motivo. 

 Abandonado – No caso de fora de uso permanentemente, informa o motivo. 

 

 Situação das Instalações 

 

 Sistema de bombeamento (bomba + motor + edução) – Informa sobre o estado de 

conservação do conjunto de bombeamento do poço (do nível da água até a boca do 

poço) considerando o conjunto de bomba e edução. 

 Sistema de distribuição (adução + reservatório + distribuição) - Informa sobre o 

estado de conservação do conjunto de distribuição (da boca do poço ao reservatório 

e daí ao destino final da água) considerando o conjunto de adução, reservatório e 

distribuição da água da fonte. 

 Abrigo (casa da bomba) - Informa sobre o estado de conservação do abrigo da casa 

de comando da bomba submersa ou motor externo. 

 Proteção Sanitária - Informa sobre o estado de conservação da obra de proteção 

sanitária do poço ou fonte de água. 

 

 Dados Operacionais 

 

 Vazão (m3/h) – Informa sobre a capacidade de produção do poço, informada da 

época de construção da obra ou medida em teste de produção. 

 Nível Estático (m) – Informa sobre a profundidade do nível da água do poço sem 

bombeamento, informada na época da construção da obra ou medida em campo. 

 Nível Dinâmico (m) – Informa sobre o nível da água no poço em bombeamento, 

informada da época de construção ou medida em campo. 

 Regime Bombeamento – Informa o período de funcionamento da fonte em horas por 

dia e número de dias na semana. 

 Taxa Bombeamento – Informa o volume médio de produção de água por dia. 

 

 Qualidade da Água 

 

 Cond. Elétrica – Informa a condutividade elétrica da água coletada em ponto mais 

próximo da fonte, em S/cm2, e o modelo de equipamento utilizado para medida. 

 Cor – Informa sobre a cor da água coletada na fonte. 

 Odor – Informa sobre odor característico da água coletada na fonte. 

 pH – Informa sobre o valor do pH da água coletada na fonte e modelo de 

equipamento utilizado. 

 

 Uso da Água 

 

 Uso – Informa o uso principal da água, se doméstico, industrial, empresarial, 

irrigação, lazer, carcinicultura, piscicultura, animal ou se outro uso. 
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 Distribuição – Informa se a água é distribuída para uso comunitário ou particular. 

 Atendimento – Informa se o volume de água é suficiente para o uso que é 

empregado. No caso de abastecimento humano, informa o número de pessoas 

atendidas e famílias. 

 

 Parâmetros Hidráulicos 

 

 Cond. hidráulica (K) – Condutividade hidráulica do aquífero determinada, 

preferencialmente, em teste de aquífero. 

 Vazão específica (m3/h)/m – Informa a vazão específica do poço durante teste de 

produção e ainda o tempo de bombeamento (horas). 

 Transmissividade (T) – Informa sobre a transmissividade do aquífero determinada, 

preferencialmente, em teste de aquífero. 

 Condição hidráulica do aquífero – Informa sobre a condição local do aquífero, se 

livre, confinado ou semiconfinado. 

 Aquífero – Informa sobre o nome do aquífero local sendo captado pela fonte. 

 Tipo de solo – Informa sobre o solo no local do poço / fonte. 

 Perfilagem – Informa se existe perfilagem geofísica ou ótica. 

 Licença de obra hídrica – Informa sobre a existência de qualquer tipo de licença de 

obra hídrica referente à obra de captação. 

 Outorga – Informa sobre a existência de documento de outorga referente ao uso da 

água. 

 

 Análise da Água 

 

 Análise da água – Informa sobre a existência de análise da água em laboratório. 

 

 Aspectos Ambientais / Fontes de Poluição 

 

Informa sobre a existência de potenciais fontes de poluição próximas à obra de captação 

de água e da existência de lançamentos de quaisquer tipos de rejeitos. 

 Observações 

 

Este campo se destina a anotação de quaisquer outros aspectos observados em campo e 

que complementem as informações da ficha. 

 Informante – Pessoa responsável pelas informações em campo. 

 Órgão – Entidade ou órgão a que pertence, se for o caso, o informante. 

 Recenseador – Pessoa responsável pelo preenchimento da ficha. 

 Coordenador – Coordenador do cadastro. 

 Data – Dia, mês e ano do preenchimento da ficha. 

 Assinatura – Assinatura do responsável pelo preenchimento da ficha. 

 

Ainda existem os seguintes campos específicos incluídos por solicitação da SEMAR: 
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 Irrigação - No caso do uso da água para irrigação, informa sobre os tipos de culturas 

e a área aproximada irrigada. 

 Animal - No caso do uso da água para abastecimento animal, informa sobre os tipos 

de animais e quantidades. 

 Piscicultura - No caso do uso da água para criatório de peixes, informa sobre o 

número de tanques e suas áreas (m2).  
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Figura 26: Ficha de cadastramento de pontos de água consolidada para o Projeto 
GUARIBAS - Frente. 
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Figura 27: Ficha de cadastramento de pontos de água consolidada para o Projeto 
GUARIBAS - Verso. 
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5.5 Estrutura de Recebimento e Organização dos Dados em Campo 

Para organização das informações coletadas em campo, foi concebida uma estrutura de 

fluxo de processos (Figura 28), contemplando seis principais ações descritas a seguir. 

 

 
 

Figura 28: Estrutura de recebimento e organização dos dados em campo. (1) Coleta de 
dados pelos cadastradores. (2) Recebimento dos dados. (3) Leitura de pH e condutividade 

elétrica de amostras de água. (4) Checagem de coordenadas e fichas de campo. (5) 
Avaliação pela coordenação. (6) Inclusão das informações em planilha eletrônica. 

 

01 – Equipe de Cadastro: Coleta de dados em campo, como medidas de profundidade e 

nível estático (ou dinâmico), quando possível, registro de coordenadas e imagens do poço 

e coleta de amostras de água, além do preenchimento manual da ficha de cadastro. 

02 – Recepção dos Dados: Nessa etapa os dados de campo foram recebidos para uma 

primeira checagem, observando se foram devidamente atendidos os registros de 

coordenadas, amostragem de água, registros de imagens e preenchimento da ficha. 

03 – Leitura de pH e Condutividade: as amostras recebidas de água foram analisadas com 

respeito à condutividade elétrica e pH. Essa ação deveria ser feita totalmente em campo, 

entretanto, a não possibilidade de aquisição dos equipamentos necessários, pelo não 

repasse da segunda parcela, só possibilitou esses registros in loco a partir da Etapa 7. 

04 – Checagem dos Dados: Os dados como coordenadas e imagens foram checados com 

respeito a sua devida correspondência com as fichas. Essas também foram checadas com 

relação ao preenchimento dos campos obrigatórios. 

05 – Coordenação: Depois de checadas as informações, registrados os valores de 

condutividade elétrica e pH e organizadas as coordenadas e imagens de campo, a 
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coordenação aprovou as etapas anteriores e encaminhou essas informações para entrada 

na planilha eletrônica desenvolvida especificamente para esta finalidade. 

06 – Inclusão dos Dados em Planilha Eletrônica: Finalizando o processo, os dados já 

checados foram inseridos e organizados em planilha eletrônica para posterior tratamento 

dos dados. 

 

5.6 Treinamento de Cadastradores 

Inicialmente o treinamento dos cadastradores estava concebido visando suas capacitações 

no uso do aplicativo a ser desenvolvido e operacionalizado em tablets, pela SEMAR. 

Uma vez que essa ação não foi operacionalizada, e o cadastro, consequentemente foi 

iniciado com fichas em papel – em acordo com a SEMAR – o treinamento foi reformatado 

para a capacitação na navegação de campo aplicando o LOCUS Map e preenchimento dos 

formulários de campo. 

 

5.7 Divulgação do Projeto 

Essa atividade seria de responsabilidade da SEMAR, entretanto, nenhuma ação foi 

efetivada, porém, foi substituída por uma carta de apresentação formatada pela CPRM / 

RETE e divulgada através dos cadastradores e enviada aos prefeitos dos municípios da 

bacia. 

 

5.8 Cartas de Apresentação 

Apesar da carta de apresentação tivesse que ser assinada pelo Sr. Secretário (SEMAR), 

nesse período o governo do estado passou por um ajuste em algumas de suas secretarias 

de governo, inclusive a SEMAR, comprometendo essa ação. 

A CPRM/RETE, portanto, redigiu e formatou uma carta de apresentação (Figura 29 e Figura 

30), que foi encaminhada a todas as prefeituras com sedes na área do projeto, através da 

APPM – Associação Piauiense de Municípios. 
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Figura 29: Carta de apresentação do Projeto Guaribas pela CPRM/RETE - Frente. 
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Figura 30: Carta de apresentação do Projeto Guaribas pela CPRM/RETE - Verso. 
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5.9 Reuniões e Encontros 

Como ações preparatórias para as atividades de campo, foram realizadas, além das 

reuniões rotineiras de trabalho entre as equipes de coordenação da CPRM/RETE e 

SEMAR, dois eventos principais, o I ENCONTRO TÉCNICO – PROJETO GUARIBAS e 

reunião interna da CPRM/RETE, com a equipe do projeto, para alinhamentos finais e 

entrega de Kits do cadastro. 

5.9.1 I Encontro Técnico do Projeto Guaribas 

Dentre as atividades de preparação da campanha, foi realizado, em 15 de abril de 2019, no 

auditório da CPRM/RETE, o I ENCONTRO TÉCNICO – PROJETO GUARIBAS (Figura 31) 

tendo por principal finalidade o alinhamento de ações entre a CPRM e SEMAR, antes do 

início das atividades de campo. O evento foi aberto pelo chefe da RETE, Gilberto Pereira 

(Figura 32-A) contando com 36 presenças, entre palestrantes e ouvintes (Figura 32-B). 

O evento contou com as seguintes palestras da CPRM e SEMAR: 

 SEMAR – Objetivos gerais e metas do Projeto IPF / Banco Mundial – Componente 

Recursos Hídricos – e ações executadas até 2019 (Figura 32-D). 

 CPRM – Convênio SEMAR / CPRM – “Projeto Guaribas” (Figura 32-C). 

 GCEO (SEMAR) – Uso e aplicação de Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT 

(Figura 32-E). 

 

 
 

Figura 31: Material de divulgação do I ENCONTRO TÉCNICO – PROJETO GUARIBAS. 
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Figura 32:  I Encontro Técnico Projeto Guaribas - (A) Abertura do evento pelo chefe da 
CPRM / RETE, Geólogo Gilberto Pereira, (B) Auditório da CPRM / RETE e público presente, 

(C) Segunda palestra - Carlos Eduardo, Hidrogeólogo CPRM / RETE e Coordenador do 
Projeto, (D) Primeira palestra – Niwalber Negreiros, Especialista em Gestão Ambiental IPF / 

Banco Mundial e (E) Terceira palestra – Grattyelle Teles, Auditora Fiscal Ambiental / 
Diretora do CGEO. 

 

5.9.2 Reunião interna com equipe CPRM / RETE 

A reunião, realizada em 02 de maio de 2019, no auditório da CPRM/RETE, foi aberta pelo 

chefe da RETE, Gilberto Pereira (Figura 33-A) e contou com a participação de todos os 

integrantes do projeto, além da equipe financeira da RETE (Figura 33-B), para últimas 

orientações e entrega de materiais necessários às atividades de campo. 

Os Kits para cadastramento foram compostos, principalmente, por máquinas fotográficas 

digitais, GPS e mapas de apoio de campo (Figura 33-C), medidores de nível e coletores de 

amostras de água, medidores de profundidade, frascos para coleta de amostras de água e 
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fitas adesivas para etiquetas, pranchetas, tinta spray e alfabetos vazados para pintura, 

placas para identificação de registros de imagens em campo e material de expediente em 

geral (Figura 33-D). 

 

 

Figura 33: Reunião interna equipe CPRM/RETE - (A) Abertura da reunião pelo chefe da 
CPRM / RETE Gilberto Pereira (direita) e Carlos Eduardo, coordenador do Projeto 
(esquerda), (B) Auditório da CPRM / RETE e participantes, (C) Equipamentos de 

composição dos Kits de cadastro - Máquinas fotográficas digitais, GPS e mapas de apoio 
de campo e (D) Equipamentos e materiais de composição dos Kits de cadastro – Medidor 

de nível, coletor de amostra de água, medidor de profundidade, frascos para coleta de 
amostras de água e fitas adesivas para etiquetas, pranchetas, tinta spray e alfabeto vazado 

para pintura, placas para identificação de registros de imagens em campo e material de 
expediente em geral. 

 

 

5.9.3 Visita técnica da diretoria da SEMAR em campo 

Em agosto de 2019, a Diretora de Recursos Hídricos, Layssa Maia, e técnicos da SEMAR, 

realizaram visita de campo, no município de Picos – PI, para conhecimento das atividades 

de cadastro. 

Na oportunidade, acompanharam equipes de cadastro e conheceram como as atividades 

eram desenvolvidas na prática. 

A Figura 34 mostra, além da diretora e técnicos da SEMAR, os veículos e equipes de 

cadastradores da CPRM 
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Figura 34: Visita técnica da diretoria da SEMAR em campo – (A) Diretora de Recursos 
Hídricos da SEMAR [1], técnicos da SEMAR [2], coordenador do Projeto [3] e equipes de 

cadastro e (B) Veículos da CPRM/RETE utilizados nas campanhas de campo. 
 

5.10 Treinamentos 

Além do treinamento no uso do aplicativo Locus Map para navegação em campo, as 

equipes participaram de treinamentos para uso dos medidores de condutividade elétrica e 

pH, medidor sônico de vazões de poços e perfilagem ótica em campo. 

Os três treinamentos últimos só foram possíveis após a conclusão dos processos licitatórios 

possibilitados pelo último repasse financeiro. 

5.10.1 Condutividade elétrica e pH 

O treinamento foi realizado nas dependências da CPRM, com os equipamentos adquiridos 

pelo projeto. Participaram todos os envolvidos no cadastro de campo. A Figura 35-A mostra, 

em detalhe, os equipamentos e as soluções de calibração no laboratório da RETE, 

enquanto a Figura 35-B mostra as equipes de cadastro em treinamento. A prática no uso 

dos equipamentos foi de responsabilidade da própria coordenação do projeto. 

 

 
Figura 35: (A) Medidores de condutividade elétrica e pH e soluções para calibragem e (B) 

Equipes de cadastro em treinamento no uso dos equipamentos. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 80 /525 

5.10.2 Medidor ultrassônico de vazões de poços 

O medidor ultrassônico permite a medida de vazão de poços tubulares sem necessidade 

de cortes na tubulação ou de equipamentos auxiliares como, por exemplo, tambores para 

testes volumétricos. O treinamento foi realizado nas dependências da RETE, em duas 

partes: uma teórica e outra prática. 

A Figura 36-A mostra as equipes de cadastro em treinamento teórico, enquanto a Figura 

36-B, mostra essas mesmas equipes em treinamento prático. 

 

 
Figura 36: (A) Equipe do projeto em treinamento teórico de medição de vazão em poço com 

medidor ultrassônico e (B) Equipe do projeto em treinamento prático. 
 

5.10.3 Perfilagem Ótica 

O treinamento foi executado em campo utilizando o perfilador ótico para poços até 300m 

de profundidade. A Figura 37-A mostra equipe de perfilagem em treinamento de campo, 

enquanto a  Figura 37-B mostra, em detalhe, o equipamento utilizado. A prática no uso do 

equipamento foi responsabilidade da própria coordenação do projeto. 

 

 
Figura 37: (A) Equipe em treinamento de perfilagem ótica de poços em campo e (B) Detalhe 

do equipamento de perfilagem ótica para poços tubulares profundos. 
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5.11 Medidas de Condutividade Elétrica e Ph em campo 

Para registro dos valores de pH e Condutividade elétrica, foram utilizados coletores de água 

confeccionados pela CPRM/RETE (Figura 38) . Quando não foi possível a coleta de água 

no interior do poço, ela foi realizada preferencialmente na saída ou em um ponto mais 

próximo possível, sempre com anotação do local da coleta. 

 

 
Figura 38: Coletor para amostra de água utilizado nas atividades de campo de cadastro. 

 

Por atrasos nos processos licitatórios para aquisição dos medidores portáteis de 

condutividade elétrica e pH, as amostras foram inicialmente coletadas in loco e 

armazenadas em recipientes adequados e rotulados (Figura 39) para análise em escritório 

após o campo. 

Os equipamentos inicialmente utilizados foram os da RETE, mostrados na Figura 40-A para 

condutividade elétrica e na Figura 40-B para pH. 

  
Figura 39: Recipientes para coleta de amostras de água de poços. 
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Figura 40: (A) Medidor de condutividade elétrica da RETE para registros em escritório e (B) 

Medidor de pH da RETE para registros em escritório. 
 

Após a aquisição dos equipamentos portáteis, foi possível, apenas na Etapa 7, o registro 

dessas informações em campo (Figura 41). 

 
Figura 41: (A) Coleta de água em poço com o coletor da RETE e (B) Leitura de pH in loco. 

5.12 Medidas de profundidades de poços 

Para registros de profundidades de poços foram utilizados os medidores confeccionados 

pela RETE (Figura 42). Esta operação foi executada em poços não instalados, onde não 

havia riscos de comprometimento dos equipamentos do poço como cabos e bombas. 

No caso de poços instalados, as informações eram prestadas pelo responsável pela 

operação do poço ou coletadas dos relatórios construtivos, quando disponíveis. 

 
Figura 42: (A) Equipamento para medida de profundidade em poço e (B) Medindo 

profundidade de poço em campo. 
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5.13 Registro de imagens 

Com a finalidade de formatação de um banco de imagens do cadastro, os registros em 

campo foram sequenciados, para um poço, a partir de um primeiro registro com placa de 

identificação contemplando o código do cadastro e suas coordenadas (Figura 43). Essa 

ação permitiu, além da organização das imagens em escritório, a ratificação ou retificação 

de informações do cadastro a partir da análise posterior das imagens. 

Ao final do cadastro, o banco de imagens foi formatado com cerca de 27.400 imagens, 

distribuídos da seguinte forma: Etapa 01 – 2.521 imagens, Etapa 02 – 3.009 imagens, Etapa 

03 – 4.149 imagens, Etapa 04 – 4.273 imagens, Etapa 05 – 3.842 imagens, Etapa 06 – 

5.422 imagens e Etapa 07 – 4.185 imagens. 

 
Figura 43: Placas de identificação em poços para identificação das imagens registradas em 

campo e formatação do banco de imagens. – (A) Poço SA-575 e (B) Poço AL-572. 

5.14 Registro do código de cadastro em campo 

Para controle dos poços já cadastrados em campo, seus códigos de cadastro eram 

registrados em campo,  

A Figura 44 –A mostra o registro do código de cadastro do poço AL-330 no tubo de boca 

do poço, enquanto a Figura 44-B mostra o código de cadastro registrado na casa de 

proteção do quadro de comando da bomba. 

 
Figura 44: Registro do código de cadastro em campo – (A) No tubo de boca do poço e (B) 

Na casa de comando da bomba. 
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5.15 Perfilagem ótica de poços tubulares 

A definição dos poços perfilados foi feita durante a fase de cadastro, onde foram 

identificados aqueles que ofereciam condições para a perfilagem e que tinham autorização 

do proprietário ou prefeitura. 

Essa atividade foi prejudicada no seu cronograma de execução, em função do atraso no 

repasse de recursos, que impactou no necessário processo de licitação para aquisição do 

equipamento de perfilagem. 

Desta forma, foram perfilados seis poços na bacia, a saber: MC-060  e MC-171 no município 

de Geminiano, captando o aquífero Serra Grande, TD-140 no município de Pio IX, captando 

o cristalino, CG-328 no município de Fronteiras, também captando o cristalino, CG-071 no 

município de Monsenhor Hipólito, captando o aquífero Serra Grande, e o BA-014, captando 

o cristalino. 

Os resultados e discussões são apesentados no tópico 9.PERFILAGEM ÓTICA DE POÇOS 

TUBULARES. 

O equipamento utilizado para as perfilagens foi o perfilador RCAM-1000 XLT Laval. A 

Figura 45 mostra o equipamento em campo em perfilagem do poço  CG-071. 

 

D  

Figura 45: Perfilagem em Monsenhor Hipólito – Poço CG-071 (A) Mesa de controle do 
Perfilador Ótico, (B) Detalhe de colocação da câmera de perfilagem no poço, (D) Imagem 

capturada do interior do poço – zona de material mais fino (silte) no aquífero Serra Grande 
e (B) imagem capturada do interior do poço – Zona de filtros sem entrada de material fino. 
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5.16 Definição das Áreas de Cadastro 

Para execução do cadastro, e para efeito de planejamento das equipes em campo, a bacia 

do Guaribas foi dividida em 36 áreas (Figura 46). O critério aplicado foi o de minimizar e 

facilitar ao máximo o deslocamento das equipes, procurando delimitar as áreas em torno 

de vias rápidas de acesso como estradas pavimentadas estaduais e federais, por exemplo. 

Outro critério importante foi o de procurar delimitar algumas áreas em torno de 

concentrações significativas de pontos a serem visitados, de forma que a divisão do número 

de pontos para cada equipe, por área, fosse a mais igualitária possível. 

Para cada área foram organizados, em SIG, os pontos “conhecidos” para as visitas de 

campo. Esses pontos também foram migrados para o aplicativo Locus Map para navegação 

em campo, bem como os limites das 36 áreas. 

As distribuições espaciais dos pontos “conhecidos” são mostradas a seguir, para cada tipo 

de fonte de dados.  

A Figura 47 mostra a distribuição dos 1.823 poços do SIAGAS, a Figura 48 os 1.620 poços 

do cadastro da CPRM (2003), a Figura 49 os 69 poços do banco da SEMAR – CNARH 1.0, 

a Figura 50 os 28 poços do banco da SEMAR – CNARH 4.0, a Figura 51 os 56 poços da 

AGESPISA e a Figura 52 os 284 poços do autocadastro executado pela SEMAR nos 

municípios de Picos e Pio IX. 

 

 
Figura 46: 36 áreas de cadastro definidas na área do projeto. 
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Figura 47: Áreas de cadastro e poços SIAGAS. 

 

 
Figura 48: Áreas de cadastro e poços do cadastro CPRM (2003). 
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Figura 49: Áreas de cadastro e poços do CNARH 1.0 (SEMAR). 

 

 
Figura 50: Áreas de cadastro e poços do CNARH 4.0 (SEMAR). 
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Figura 51: Áreas de cadastro e poços da AGESPISA. 

 

 
Figura 52: Áreas de cadastro e poços do autocadastro da SEMAR. 
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6 RESULTADOS GERAIS DO CADASTRO 

Neste tópico são abordados os principais resultados do cadastro para toda a bacia do 

Guaribas, considerando o número de poços cadastrados, suas situações, propriedade dos 

terrenos, profundidades, vazões, profundidades dos níveis estáticos e qualidade da água 

considerando sua potabilidade para consumo humano e animal além da análise dos 

resultados encontrados para os valores de Ph. 

Informações mais específicas, levantadas em campo, podem ser analisadas através do 

banco de dados gerado e disponibilizado juntamente com esse relatório. 

No tópico 7 RESULTADOS POR MUNICÍPIOS, é feita uma abordagem por município 

inserido total ou parcialmente na área do projeto, onde são considerados os aspectos 

principais como área territorial e representação na bacia, número de poços cadastrados, 

principais drenagens, altitudes, hidrogeologia, situação dos poços, vazões, níveis estáticos 

e potabilidade das águas para consumo humano e animal e acidez da água. 

Da mesma forma da abordagem para toda a bacia, aspectos mais detalhados podem ser 

consultados através de pesquisa específica para cada um dos municípios, no mesmo banco 

de dados disponibilizado. 

6.1 Poços cadastrados 

Na bacia do Guaribas foram cadastrados 4.096 poços, em 26 municípios total ou 

parcialmente inseridos na área do projeto, sendo que 2.506 (61,18%) são novos registros, 

ou seja, não constavam de cadastros existentes. 

Foram também considerados como registro de poço, os poços inacessíveis (31 poços) e 

não encontrados no local (19 poços), que serão definidos no tópico 6.2 Situação dos poços 

e que representam apenas cerca de 1% do total de registros na bacia 

O Quadro 3 apresenta o número de poços para cada município e a representação 

percentual desses poços em relação ao total do cadastro (4.096 poços). 

Os destaques foram os municípios de Pio IX, com 856 poços (20,9% do total), o de Picos, 

com 744 poços (18,16% do total), o de Fronteiras, com 478 poços (11.67% do total), o de 

Geminiano, com 293 poços (7,15% do total) e o de Sussuapara, com 250 poços (6,10% do 

total). 

Nesses municípios encontram-se 63,99% (2.621 poços) de todos os poços cadastrados na 

bacia. 

Os que menos se destacaram, em termos de registros, foram os municípios de Belém do 

Piauí, com 10 registros (0,24% do total), o de Caldeirão Grande do Piauí, com 7 registros 

(0,17% do total), os de Lagoa do Sítio e Pimenteiras, ambos com 2 registros (0,05% do 

total) e o de Itainópolis, com apenas 1 registro (0,02% do total). 

O pequeno número de registros nesses municípios, se justifica pela pouca 

representatividade de seus territórios na área da bacia. 
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A Figura 53 mostra a distribuição de todos os 4.096 poços cadastrados na área do projeto, 

onde destacam-se duas regiões com concentrações importantes de pontos, a região de Pio 

IX, à nordeste, e a de Picos, à sudeste do centro da bacia. 

 
Quadro 3: Número de poços cadastrados por município na bacia do Guaribas e percentual 

em relação ao total cadastrado na bacia. 

Município Poços % Município Poços % 

Alagoinha do Piauí 164 4,00% Monsenhor Hipólito 128 3,13% 

Alegrete do Piauí 148 3,61% Paquetá 27 0,66% 

Aroeiras do Itaim 19 0,46% Picos 744 18,16% 

Belém do Piauí 10 0,24% Pimenteiras 2 0,05% 

Bocaina 128 3,13% Pio IX 856 20,90% 

Caldeirão Grande do Piauí 7 0,17% Santana do Piauí 33 0,81% 

Campo Grande do Piauí 107 2,61% Santo Antônio de Lisboa 112 2,73% 

Francisco Santos 124 3,03% São João da Canabrava 94 2,29% 

Fronteiras 478 11,67% São José do Piauí 67 1,64% 

Geminiano 293 7,15% São Julião 121 2,95% 

Itainópolis 1 0,02% São Luís do Piauí 32 0,78% 

Jaicós 23 0,56% Sussuapara 250 6,10% 

Lagoa do Sítio 2 0,05% Vila Nova do Piauí 126 3,08% 

 

 

 
Figura 53: Poços cadastrados (4.096) na bacia do rio Guaribas. 
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6.2 Situação dos poços 

Entende-se por situação do poço, a sua condição na época do cadastro, que foi classificada 

em sete grupos: em operação, abandonado, paralisado, não instalado, sem acesso, 

inacessível e não encontrado no local. 

Poços em operação são aqueles que, na época do cadastro, encontravam-se em pleno 

funcionamento. 

Consideram-se como poços abandonados aqueles que já foram produtivos, mas que por 

algum motivo estrutural não foi mais possível sua utilização, como, por exemplo, 

desmoronamento das paredes do poço provocando sua obstrução e/ou prisão de 

equipamentos, ou ainda por outros motivos, como alteração na sua produção ou na sua 

qualidade da água, por exemplo. 

Consideram-se como poços paralisados, aqueles em operação, mas que, por algum motivo, 

encontravam-se temporariamente parados, sem produção, por alguma pendência como 

problemas com rede elétrica ou necessidade de reposição de equipamentos, por exemplo. 

Consideram-se como poços não instalados, aqueles novos ou que por algum motivo ainda 

não haviam sido operacionalizados por alguma pendência, como aguardando rede de 

energia elétrica, equipamento novo ou reposição, por exemplo, ou ainda por motivos de 

baixa produtividade ou qualidade da água. 

São considerados poços sem acesso, aqueles onde o poço foi identificado em campo, 

porém não foi possível o seu cadastro completo por encontrar-se em terreno fechado, onde 

não houve permissão de acesso pelo proprietário ou este não foi identificado e encontrado. 

Nesses casos as placas de identificação dos poços eram posicionadas o mais próximo do 

poço e ali eram anotadas suas coordenadas para registro (Figura 54). Essa é uma das 

principais causas da falta de informação em diversos registros na bacia. 

 

 
Figura 54: Poços sem acesso no cadastro – as placas de identificação são posicionadas 

nas proximidades do poço onde são anotadas as coordenadas desse ponto. (A) Poço TD-
104 e (B) Poço SW-073. 
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Os poços classificados como inacessíveis são aqueles “conhecidos” que já constavam do 

banco de dados de poços preliminar, entretanto, suas coordenadas indicavam sua 

localização em áreas remotas, sem nenhum acesso possível. São poços que apresentam 

erros nas suas coordenadas em cadastro anterior e que precisam ser revisados. 

Poços não encontrados no local são aqueles poços “conhecidos”, onde foi possível acesso 

à localização indicada pelas suas coordenadas, entretanto, o poço não foi encontrado no 

local. Nesses casos foram feitas consultas aos moradores da região para conhecimento de 

uma antiga existência de um poço que, por exemplo, tenha sido soterrado por alguma obra, 

ou se realmente naquele local nunca foi construído um poço.  

Esses poços também merecem atenção na correção dessa situação nos bancos de dados 

originais de cadastros anteriores. 

A seguir são apresentados os resultados do cadastro para cada uma dessas situações. 

6.2.1 Em operação 

Dos 4.096 poços cadastrados na bacia, 2.988 encontravam-se em operação, ou seja, 

72,94% de todo o cadastro. 

O Quadro 4 mostra esses poços distribuídos por município, além de suas representações 

percentuais em relação ao total cadastrado nessa situação (2.998 poços) e em relação aos 

poços cadastrados no próprio município. 

 

Quadro 4: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, em operação e 
percentual em relação ao total de 2.988 em operação na bacia (%1) e percentual em relação 

ao total de poços cadastrados no município (%2). 

Município 
 

Em 
Operação 

%1 %2 Município 
Em 

Operação 
%1 %2 

Alagoinha do 
Piauí 

130 4,34% 79,27% 
Monsenhor 

Hipólito 
97 3,24% 75,78% 

Alegrete do 
Piauí 

87 2,90% 58,78% Paquetá 21 0,70% 77,78% 

Aroeiras do 
Itaim 

18 0,60% 94,74% Picos 579 19,31% 77,82% 

Belém do Piauí 5 0,17% 50,00% Pimenteiras 2 0,07% 100,00% 

Bocaina 100 3,34% 78,13% Pio IX 590 19,68% 68,93% 

Caldeirão 
Grande do Piauí 

5 0,17% 71,43% 
Santana do 

Piauí 
23 0,77% 69,70% 

Campo Grande 
do Piauí 

71 2,37% 66,36% 
Santo Antônio 

de Lisboa 
92 3,07% 82,14% 

Francisco 
Santos 

95 3,17% 76,61% 
São João da 
Canabrava 

74 2,47% 78,72% 

Fronteiras 294 9,81% 61,51% 
São José do 

Piauí 
45 1,50% 67,16% 

Geminiano 241 8,04% 82,25% São Julião 67 2,23% 55,37% 

Itainópolis 1 0,03% 100,00% 
São Luís do 

Piauí 
26 0,87% 81,25% 

Jaicós 20 0,67% 86,96% Sussuapara 221 7,37% 88,40% 

Lagoa do Sítio - - - 
Vila Nova do 

Piauí 
84 2,80% 66,67% 
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Os destaques foram os municípios de Pio IX, com 590 poços (19,68% dos poços em 

operação na bacia e 68,93% dos cadastrados no município), o de Picos, com 579 poços 

(19,31% dos poços em operação na bacia e 77,82% dos cadastrados no município), o de 

Fronteiras, com 294 poços (9,81% dos poços em operação na bacia e 61,51% dos 

cadastrados no município), o de Geminiano, com 241 poços (8,04% dos poços em 

operação na bacia e 82,25% dos cadastrados no município) e o de Sussuapara, com 221 

poços (7,37% dos poços em operação na bacia e 88,40% dos cadastrados no município) 

Nesses municípios foram encontrados cerca de 64% (1.925 poços) de todos os poços em 

operação na bacia. 

6.2.2 Abandonados 

Dos 4.096 poços cadastrados na bacia, 279 encontravam-se abandonados, ou seja, 6,82% 

de todo o cadastro. 

O Quadro 5 mostra esses poços distribuídos por município, além de suas representações 

percentuais em relação ao total cadastrado nessa situação (279 poços) e em relação aos 

poços cadastrados no próprio município. 

 

Quadro 5: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, abandonados e 
percentual em relação ao total de 279 abandonados na bacia (%1) e percentual em relação 

ao total de poços cadastrados no município (%2).  

Município Abandonados %1 %2 Município Abandonados %1 %2 

Alagoinha 
do Piauí 

9 3,23% 5,49% 
Monsenhor 

Hipólito 
8 2,87% 6,25% 

Alegrete do 
Piauí 

14 5,02% 9,46% Paquetá - - - 

Aroeiras do 
Itaim 

- - - Picos 35 12,54% 4,70% 

Belém do 
Piauí 

- - - Pimenteiras - - - 

Bocaina 7 2,51% 5,47% Pio IX 71 25,45% 8,29% 

Caldeirão 
Grande do 

Piauí 
2 0,72% 28,57% 

Santana do 
Piauí 

3 1,08% 9,09% 

Campo 
Grande do 

Piauí 
12 4,30% 11,21% 

Santo 
Antônio de 

Lisboa 
6 2,15% 5,36% 

Francisco 
Santos 

14 5,02% 11,29% 
São João da 
Canabrava 

5 1,79% 5,32% 

Fronteiras 33 11,83% 6,90% 
São José do 

Piauí 
13 4,66% 19,40% 

Geminiano 6 2,15% 2,05% São Julião 9 3,23% 7,44% 

Itainópolis - - - 
São Luís do 

Piauí 
5 1,79% 15,63% 

Jaicós 3 1,08% 13,04% Sussuapara 4 1,43% 1,60% 

Lagoa do 
Sítio 

2 0,72% 0,00% 
Vila Nova do 

Piauí 
18 6,45% 14,29% 
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Os destaques foram os municípios de Pio IX, com 71 poços (25,45% dos poços 

abandonados na bacia e 8,29% dos cadastrados no município), o de Picos, com 35 poços 

(12,54% dos poços abandonados na bacia e 4,70% dos cadastrados no município), o de 

Fronteiras, com 33 poços (11.83% dos poços abandonados na bacia e 6,90% dos 

cadastrados no município), o de Vila Nova do Piauí, com 18 poços (6,45% dos poços 

abandonados na bacia e 14,29% dos cadastrados no município) e o de Alegrete do Piauí, 

com 14 poços (5,02% dos poços abandonados na bacia e 9,46% dos cadastrados no 

município) 

Nesses municípios foram encontrados 61,29% (171 poços) de todos os poços 

abandonados na bacia. 

6.2.2.1 Motivo do abandono 

Os motivos informados para abandono dos 279 poços em toda a bacia foram os seguintes: 

 

 Baixa vazão – 3 poços – nos municípios de Campo Grande do Piauí (1 poço), 

Sussuapara (1 poço) e Vila Nova do Piauí (1 poço); 

 

 Bomba presa – 1 poço – no município de Alagoinha do Piauí; 

 

 Motivo indefinido – 68 poços – nos municípios de Alagoinha do Piauí (2 poços), 

Alegrete do Piauí (1 poço), Bocaina (4 poços), Campo Grande do Piauí (3 poços), 

Fronteiras (4 poços), Geminiano (5 poços), Jaicós (3 poços), Monsenhor Hipólito (2 

poços), Picos (22 poços), Pio IX (10 poços) Santo Antônio de Lisboa (1 poço), São 

José do Piauí (1 poço), São Julião (2 poços) e Vila Nova do Piauí (8 poços). 

 

 Obstruído – 166 poços – nos municípios de Alagoinha do Piauí (4 poços), Alegrete 

do Piauí (10 poços), Bocaina (1 poço), Caldeirão Grande do Piauí (1 poço), Campo 

Grande do Piauí (8 poços), Francisco Santos (13 poços), Fronteiras (20 poços), 

Geminiano (1 poço), Lagoa do Sítio (2 poços), Monsenhor Hipólito (6 poços), Picos 

(11 poços), Pio IX (45 poços), Santana do Piauí (2 poços), Santo Antônio de Lisboa 

(5 poços), São João da Canabrava (3 poços), São José do Piauí (10 poços), São 

Julião (7 poços), São Luís do Piauí (5 poços), Sussuapara (3 poços) e Vila Nova do 

Piauí (9 poços); 

 

 Baixa qualidade da água – 6 poços – nos municípios de Bocaina (2 poços), 

Fronteiras (1 poço), Picos (1 poço), e São José do Piauí (2 poços); 

 

 Seco – 34 poços – nos municípios de Alagoinha do Piauí (2 poços), Alegrete do Piauí 

(3 poços), Caldeirão Grande do Piauí (1 poço), Fronteiras (8 poços), Picos (1 poço), 

Pio IX (16 poços), Santana do Piauí (1 poço) e São João da Canabrava (2 poços); 

 

 Desativado – 1 poço – no município de Francisco Santos. 
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6.2.3 Paralisados 

Dos 4.096 poços cadastrados na bacia, 385 encontravam-se paralisados, ou seja, 9,40% 

de todo o cadastro. 

O Quadro 6 mostra esses poço distribuídos por município, além de suas representações 

percentuais em relação ao total cadastrado nessa situação (385 poços) e em relação aos 

poços cadastrados no próprio município. 

Os destaques foram os municípios de Pio IX, com 87 poços (22,60% dos poços paralisados 

na bacia e 10,16% dos cadastrados no município), o de Picos, com 67 poços (17,40% dos 

poços paralisados na bacia e 9,01% dos cadastrados no município), o de Fronteiras, com 

55 poços (14,29% dos poços paralisados na bacia e 11,51% dos cadastrados no município), 

o de Alegrete do Piauí, com 28 poços (7,27% dos poços paralisados na bacia e 18,92% dos 

cadastrados no município) e o de São Julião, também com 28 poços (7,27% dos poços 

paralisados na bacia e 23,14% dos cadastrados no município) 

Nesses municípios foram encontrados 68,83% (265 poços) de todos os poços paralisados 

na bacia. 

 

Quadro 6: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, paralisados e percentual 
em relação ao total de 385 paralisados na bacia (%1) e percentual em relação ao total de 

poços cadastrados no município (%2). 

Município Paralisados %1 %2 Município Paralisados %1 %2 

Alagoinha do 
Piauí 

9 2,34% 5,49% 
Monsenhor 

Hipólito 
7 1,82% 5,47% 

Alegrete do Piauí 28 7,27% 18,92% Paquetá 6 1,56% 22,22% 

Aroeiras do Itaim 1 0,26% 5,26% Picos 67 17,40% 9,01% 

Belém do Piauí 3 0,78% 30,00% Pimenteiras - - - 

Bocaina 6 1,56% 4,69% Pio IX 87 22,60% 10,16% 

Caldeirão Grande 
do Piauí 

- - - 
Santana do 

Piauí 
3 0,78% 9,09% 

Campo Grande do 
Piauí 

8 2,08% 7,48% 
Santo 

Antônio de 
Lisboa 

6 1,56% 5,36% 

Francisco Santos 11 2,86% 8,87% 
São João da 
Canabrava 

4 1,04% 4,26% 

Fronteiras 55 14,29% 11,51% 
São José do 

Piauí 
5 1,30% 7,46% 

Geminiano 20 5,19% 6,83% São Julião 28 7,27% 23,14% 

Itainópolis - - - 
São Luís do 

Piauí 
- - - 

Jaicós - - - Sussuapara 17 4,42% 6,80% 

Lagoa do Sítio - - - 
Vila Nova 
do Piauí 

14 3,64% 11,11% 
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6.2.4 Motivo da paralisação 

Os motivos informados, para que os poços estivessem temporariamente fora de operação, 

foram bem diversificados, de bomba presa no poço esperando por manutenção até furtos 

de fios de energia elétrica, por exemplo. 

Para compreensão melhor dos motivos, eles foram agrupados em 9 categorias: (1) Baixa 

vazão, (2) Estratégico, quando o poço está em condição de operação, mas encontra-se 

parado pela existência de um poço nas proximidades mais produtivo, ou ainda, pelo motivo 

de paralização de uma certa atividade comercial, (3) Falta de recursos, (4) Indefinido, 

quando o responsável pelo poço não sabia informar o exato motivo da paralização, (5) 

Manutenção, (6) Presença de ferro na água, tornando-a imprópria para consumo, (7) 

Problema com bomba onde se enquadram desde problemas de bombas queimadas até 

bombas presas no poço, por exemplo, (8) Problema com energia, onde se enquadram 

desde a falta de energia para ligação da bomba do poço até furto de fios elétricos, por 

exemplo e (9) Salinizado, quando a água apresenta elevado teor de sais. 

A seguir são informados os números de poços considerando cada um dos motivos 

agrupados. 

 

 Baixa vazão – 127 poços, com destaques para os municípios de Pio IX (48 poços), 

São Julião (21 poços) e Fronteiras (20 poços); 

 

 Estratégico – 42 poços, com destaque para o município de Picos, com 11 poços; 

 

 Falta de recursos – 1 poço no município de Pio IX; 

 

 Indefinido – 68 poços; 

 

 Manutenção – 3 poços; 

 

 Presença de ferro – 4 poços, todos no município de Picos; 

 

 Problema com bomba – 83 poços, com destaque para os municípios de Pio IX (17 

poços) e Fronteiras (10 poços); 

 

 Problema com energia – 53 poços, onde os motivos mais destacados foram energia 

desligada (22 poços) e falta de energia (27 poços); 

 

 Salinizado – 4 poços, cabendo a observação de que, embora apenas quatro 

informaram este como o principal motivo, vários outros também informaram esta 

condição, embora não sendo o motivo principal. Uma melhor avaliação dessa 

situação, em termos de potabilidade da água, também é considerada nesse relatório. 
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6.2.5 Não instalados 

Dos 4.096 poços cadastrados na bacia, 312 encontravam-se não instalados, ou seja, 7,62% 

de todo o cadastro. 

O Quadro 7 mostra esses poços distribuídos por município, além de suas representações 

percentuais em relação ao total cadastrado nessa situação (312 poços) e em relação aos 

poços cadastrados no próprio município. 

Quadro 7: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, não instalados e 
percentual em relação ao total de 312 não instalados na bacia (%1) e percentual em relação 

ao total de poços cadastrados no município (%2).  

Município 
Não 

instalados 
%1 %2 Município 

Não 
instalados 

%1 %2 

Alagoinha do 
Piauí 

10 3,21% 6,10% 
Monsenhor 

Hipólito 
13 4,17% 10,16% 

Alegrete do Piauí 12 3,85% 8,11% Paquetá - - - 

Aroeiras do Itaim - - - Picos 22 7,05% 2,96% 

Belém do Piauí 1 0,32% 10,00% Pimenteiras - - - 

Bocaina 13 4,17% 10,16% Pio IX 93 29,81% 10,86% 

Caldeirão Grande 
do Piauí 

- - - 
Santana do 

Piauí 
4 1,28% 12,12% 

Campo Grande do 
Piauí 

1 0,32% 0,93% 
Santo 

Antônio de 
Lisboa 

3 0,96% 2,68% 

Francisco Santos 2 0,64% 1,61% 
São João da 
Canabrava 

11 3,53% 11,70% 

Fronteiras 82 26,28% 17,15% 
São José do 

Piauí 
3 0,96% 4,48% 

Geminiano 20 6,41% 6,83% São Julião 11 3,53% 9,09% 

Itainópolis - - - 
São Luís do 

Piauí 
1 0,32% 3,13% 

Jaicós - - - Sussuapara 4 1,28% 1,60% 

Lagoa do Sítio - - - 
Vila Nova 
do Piauí 

6 1,92% 4,76% 

 

Os destaques foram os municípios de Pio IX, com 93 poços (29,81% dos poços não 

instalados na bacia e 10,86% dos cadastrados no município), o de Fronteiras, com 82 poços 

(26,28% dos poços não instalados na bacia e 17,15% dos cadastrados no município), o de 

Picos, com 22 poços (7,05% dos poços não instalados na bacia e 2,96% dos cadastrados 

no município), o de Geminiano, com 20 poços (6,41% dos poços não instalados na bacia e 

6,83% dos cadastrados no município) e o de Bocaina e Monsenhor Hipólito, ambos com 13 

poços (4,17% dos poços não instalados na bacia e 10,16% dos cadastrados no município). 

Os dois últimos municípios, coincidentemente, tiveram - cada um - 120 poços cadastrados, 

sendo que, também coincidentemente, em cada um deles foram encontrados 13 poços não 

instalados. 

Nesses municípios encontram-se 77,89% (243 poços) de todos os poços não instalados na 

bacia. 
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6.2.5.1 Motivos da não instalação 

Diversos motivos foram alegados para que esses poços ainda não se encontrassem em 

operação. Por esta razão, da mesma forma que para os poços abandonados, os motivos 

foram aqui agrupados em 10 categorias descritas no Quadro 8 com os respectivos números 

de ocorrências. 

Quadro 8: Motivos de não instalação e número de poços. 

Motivo No de Poços Motivo No de Poços 

Aguardando instalação 20 Falta de recursos 10 

Aguardando energia 104 Indefinido 119 

Aguardando equipamento 1 Presença de ferro na água 1 

Baixa vazão 47 Salinizado 4 

Estratégico 5 Surgente 1 

 

 

6.2.6 Sem acesso 

Dos 4.096 poços cadastrados na bacia, 78 não tiveram acesso permitido, ou seja, apenas 

1,90% de todo o cadastro. O Quadro 9 mostra esses poços distribuídos por município além 

de suas representações percentuais em relação ao total cadastrado nessa situação (78 

poços) e em relação aos poços cadastrados no próprio município. 

 

Quadro 9: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, sem acesso e percentual 
em relação ao total de 78 sem acesso na bacia (%1) e percentual em relação ao total de 

poços cadastrados no município (%2). 

Município 
Sem 

Acesso 
%1 %2 Município 

Sem 
Acesso 

%1 %2 

Alagoinha do Piauí - - - 
Monsenhor 

Hipólito 
1 1,28% 0,78% 

Alegrete do Piauí 1 1,28% 0,68% Paquetá - - - 

Aroeiras do Itaim - - - Picos 41 52,56% 5,51% 

Belém do Piauí - - - Pimenteiras - - - 

Bocaina 1 1,28% 0,78% Pio IX 11 14,10% 1,29% 

Caldeirão Grande do 
Piauí 

- - - 
Santana do 

Piauí 
- - - 

Campo Grande do 
Piauí 

- - - 
Santo Antônio 

de Lisboa 
5 6,41% 4,46% 

Francisco Santos 2 2,56% 1,61% 
São João da 
Canabrava 

- - - 

Fronteiras 5 6,41% 1,05% 
São José do 

Piauí 
1 1,28% 1,49% 

Geminiano 6 7,69% 2,05% São Julião - - - 

Itainópolis - - - 
São Luís do 

Piauí 
- - - 

Jaicós - - - Sussuapara 4 5,13% 1,60% 

Lagoa do Sítio - - - 
Vila Nova do 

Piauí 
- - - 
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Os destaques foram os municípios de Picos, com 41 poços (52,56% dos poços sem acesso 

na bacia e 5,51% dos cadastrados no município), o de Pio IX, com 11 poços (14,10% dos 

poços sem acesso na bacia e 1,29% dos cadastrados no município), o de Geminiano, com 

6 poços (7,69% dos poços sem acesso na bacia e 2,05% dos cadastrados no município), o 

de Fronteiras, com 5 poços (6,41% dos poços sem acesso na bacia e 1,05% dos 

cadastrados no município) e o de Santo Antônio de Lisboa também com 5 poços (6,41% 

dos poços sem acesso na bacia e 4,46% dos cadastrados no município). 

Nesses municípios encontram-se 87,17% (68 poços) de todos os poços sem acesso na 

bacia. 

6.2.7 Inacessíveis 

Dos 4.096 poços cadastrados na bacia, 31 apresentaram coordenadas apontando para 

áreas sem nenhum tipo de acesso possível, ou seja, apenas 0,76% de todo o cadastro, em 

apenas 8 municípios. 

O Quadro 10 mostra esses poços distribuídos por município, além de suas representações 

percentuais em relação ao total cadastrado nessa situação (31 poços) e em relação aos 

poços cadastrados no próprio município. 

Quadro 10: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, inacessíveis e 
percentual em relação ao total de 31 inacessíveis na bacia (%1) e percentual em relação ao 

total de poços cadastrados no município (%2). 

Município Inacessível %1 %2 Município Inacessível %1 %2 

Alagoinha do Piauí 2 6,45% 1,22% 
Monsenhor 

Hipólito 
- - - 

Alegrete do Piauí 5 16,13% 3,38% Paquetá - - - 

Aroeiras do Itaim - - - Picos - - - 

Belém do Piauí 1 3,23% 10,00% Pimenteiras - - - 

Bocaina 1 3,23% 0,78% Pio IX 2 6,45% 0,23% 

Caldeirão Grande 
do Piauí 

- - - 
Santana do 

Piauí 
- - - 

Campo Grande do 
Piauí 

15 48,39% 14,02% 
Santo 

Antônio de 
Lisboa 

- - - 

Francisco Santos - - - 
São João da 
Canabrava 

- - - 

Fronteiras 2 6,45% 0,42% 
São José do 

Piauí 
- - - 

Geminiano - - - São Julião - - - 

Itainópolis - - - 
São Luís do 

Piauí 
- - - 

Jaicós - - - Sussuapara - - - 

Lagoa do Sítio - - - 
Vila Nova 
do Piauí 

3 9,68% 2,38% 

 

Os destaques foram os municípios de Campo Grande do Piauí, com 15 poços (48,39% dos 

poços inacessíveis na bacia e 14,02% dos cadastrados no município) e o de Alegrete do 
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Piauí, com 5 poços (16,13% dos poços inacessíveis na bacia e 3,38% dos cadastrados no 

município). 

Apenas nesses municípios foram encontrados 64,52% (20 poços) de todos os poços 

inacessíveis na bacia. 

6.2.8 Não encontrados no local 

Dos 4.096 poços cadastrados na bacia, apenas 19 não foram encontrados no local, ou seja, 

apenas 0,46% de todo o cadastro. 

O Quadro 11 mostra esses poços distribuídos por município, além de suas representações 

percentuais em relação ao total cadastrado nessa situação (19 poços) e em relação aos 

poços cadastrados no próprio município. 

Apenas 7 municípios, ou seja, 27% dos 26 representados na bacia, apresentaram essa 

situação. 

Os destaques foram os municípios de Fronteiras, com 7 poços (36,84% dos poços não 

encontrados no local, na bacia, e 1,46% dos cadastrados no município) e o de Alagoinha 

do Piauí, com 4 poços (21,05% dos poços não encontrados no local, na bacia, e 2,44% dos 

cadastrados no município). 

 

Quadro 11: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, não encontrados no 
local e percentual em relação ao total de 19 não encontrados no local na bacia (%1) e 

percentual em relação ao total de poços cadastrados no município (%2).  

Município 
Não 

encontrado 
%1 %2 Município 

Não 
encontrado 

%1 %2 

Alagoinha do 
Piauí 

4 21,05% 2,44% 
Monsenhor 

Hipólito 
2 10,53% 1,56% 

Alegrete do Piauí 1 5,26% 0,68% Paquetá - - - 

Aroeiras do Itaim - - - Picos - - - 

Belém do Piauí - - - Pimenteiras - - - 

Bocaina - - - Pio IX 2 10,53% 0,23% 

Caldeirão Grande 
do Piauí 

- - - 
Santana do 

Piauí 
- - - 

Campo Grande do 
Piauí 

- - - 
Santo 

Antônio de 
Lisboa 

- - - 

Francisco Santos - - - 
São João da 
Canabrava 

- - - 

Fronteiras 7 36,84% 1,46% 
São José do 

Piauí 
- - - 

Geminiano - - - São Julião 2 10,53% 1,65% 

Itainópolis - - - 
São Luís do 

Piauí 
- - - 

Jaicós - - - Sussuapara - - - 

Lagoa do Sítio - - - 
Vila Nova 
do Piauí 

1 5,26% 0,79% 
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6.2.9 Submerso 

Foram encontrados ainda 4 poços considerados submersos no município de São Julião. 

Essa situação é explicada pelo fato dos poços terem sido construídos em época de 

estiagem em áreas baixas – pequenos reservatórios de água, que foram inundadas na 

época de inverno. 

6.3 Poços e propriedade do terreno 

O termo “propriedade do terreno” é empregado aqui em relação à propriedade do terreno 

onde se localiza o poço, ou seja, se o poço está localizado em terreno de domínio público 

ou privado. 

Considerando o total de 4.096 cadastrados na bacia, 2.946 poços (71,92%) encontram-se 

em terreno particular e 1.121 poços (27,37%) encontram-se em terreno público. Os 29 

poços restantes (0,71%) não puderam ter essa condição definida. 

No Quadro 12 e no Quadro 13 são mostrados os números de poços distribuídos por 

município e por terreno (público e privado). É importante observar que, no cadastro, 29 

poços não tiveram essa condição identificada e não foram considerados aqui, o que explica 

o fato de que, para algum município, o total de poços em terreno público e particular não 

coincida com o total cadastrado naquele município. 

 

Quadro 12: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, localizados em terreno 
particular e percentual em relação ao total de 2.946 nessa condição na bacia (%1) e 

percentual em relação ao total de poços cadastrados no município (%2). 
 

Município Particular %1 %2 Município Particular %1 %2 

Alagoinha do 
Piauí 

107 2,61% 65,24% 
Monsenhor 

Hipólito 
28 0,68% 21,88% 

Alegrete do 
Piauí 

78 1,90% 52,70% Paquetá 20 0,49% 74,07% 

Aroeiras do 
Itaim 

16 0,39% 84,21% Picos 604 14,75% 81,18% 

Belém do Piauí 4 0,10% 40,00% Pimenteiras  0,00% 0,00% 

Bocaina 94 2,29% 73,44% Pio IX 755 18,43% 88,20% 

Caldeirão 
Grande do Piauí 

5 0,12% 71,43% Santana do Piauí 9 0,22% 27,27% 

Campo Grande 
do Piauí 

38 0,93% 35,51% 
Santo Antônio de 

Lisboa 
63 1,54% 56,25% 

Francisco 
Santos 

34 0,83% 27,42% 
São João da 
Canabrava 

67 1,64% 71,28% 

Fronteiras 365 8,91% 76,36% São José do Piauí 34 0,83% 50,75% 

Geminiano 245 5,98% 83,62% São Julião 91 2,22% 75,21% 

Itainópolis 1 0,02% 100,00% São Luís do Piauí 8 0,20% 25,00% 

Jaicós 10 0,24% 43,48% Sussuapara 202 4,93% 80,80% 

Lagoa do Sítio 2 0,05% 100,00% 
Vila Nova do 

Piauí 
66 1,61% 52,38% 
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Quadro 13: Número de poços, por município na bacia do Guaribas, localizados em terreno 
público e percentual em relação ao total de 1.121 nessa condição na bacia (%1) e 

percentual em relação ao total de poços cadastrados no município (%2). 

 

Município Público %1 %2 Município Público %1 %2 

Alagoinha do 
Piauí 

56 1,37% 34,15% 
Monsenhor 

Hipólito 
100 2,44% 78,12% 

Alegrete do 
Piauí 

68 1,66% 45,95% Paquetá 7 0,17% 25,93% 

Aroeiras do 
Itaim 

3 0,07% 15,79% Picos 136 3,32% 18,28% 

Belém do Piauí 5 0,12% 50,00% Pimenteiras 2 0,05% 100,00% 

Bocaina 33 0,81% 25,78% Pio IX 100 2,44% 11,68% 

Caldeirão 
Grande do Piauí 

2 0,05% 28,57% Santana do Piauí 24 0,59% 72,73% 

Campo Grande 
do Piauí 

60 1,46% 56,07% 
Santo Antônio de 

Lisboa 
49 1,20% 43,75% 

Francisco 
Santos 

90 2,20% 72,58% 
São João da 
Canabrava 

27 0,66% 28,72% 

Fronteiras 111 2,71% 23,22% São José do Piauí 33 0,81% 49,25% 

Geminiano 46 1,12% 15,70% São Julião 26 0,63% 21,49% 

Itainópolis - - - São Luís do Piauí 24 0,59% 75,00% 

Jaicós 12 0,29% 52,17% Sussuapara 48 1,17% 19,20% 

Lagoa do Sítio - - - 
Vila Nova do 

Piauí 
59 1,44% 46,83% 

 

Como seria de esperar, existe uma clara predominância de poços particulares (Quadro 12) 

sobre os públicos (Quadro 13), como nos casos dos municípios de Pio IX, onde 755 poços 

(88,20% dos cadastrados no município) são particulares contra 100 públicos (11,68% dos 

cadastrados no município), o de Geminiano, onde 245 poços (83,62% dos cadastrados no 

município) são particulares contra apenas 46 públicos (15,70% dos cadastrados no 

município) e o de Picos, onde 604 poços (81,18% dos cadastrados no município) são 

particulares contra 136 públicos (18,28% dos cadastrados no município). 

Entretanto, 2 municípios se destacaram considerando a predominância dos públicos 

(Quadro 13) sobre os particulares (Quadro 12) – os de Monsenhor Hipólito, onde 100 poços 

(78,12% dos cadastrados no município) são públicos, contra 28 particulares (21,88% dos 

cadastrados no município) e o de Francisco Santos, onde 90 poços (72,58% dos 

cadastrados no município) são públicos contra 34 particulares (27,42% dos cadastrados no 

município)  

6.4 Poços e níveis estáticos 

Os níveis estáticos dos poços de uma determinada região, quando avaliados em períodos 

distintos, de médio ou longo prazo, constituem significativas ferramentas de gestão, uma 

vez que representam a dinâmica de um determinado aquífero, retratando suas condições 

de recarga ou de superexplotação. 
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Essas informações também podem ser avaliadas considerando que águas em níveis mais 

profundos requerem mais energia para o seu bombeamento, refletindo em maior custo de 

produção. 

Neste tópico os níveis estáticos (profundidade da água no poço sem bombeamento) 

encontrados não são avaliados em relação aos aquíferos explotados, o que pode explicar, 

por exemplo, variações significativas desses níveis em um determinado município, uma vez 

que seu território seja representado por aquíferos diversos, tanto do ponto de vista de tipo 

(sedimentar ou cristalino) como de pressão (livre ou confinado). 

Os resultados encontrados no cadastro são mostrados no Quadro 14, onde os níveis são 

classificados em quatro grupos: nível ≤ 20m, 20m < nível ≤ 50m, 50m < nível ≤ 100m e nível 

> 100m. Também são mostrados os valores percentuais de cada grupo em relação ao total 

de poços que tiveram essa informação registrada no município. Um maior detalhamento 

dessas informações é feito quando da avaliação do cadastro por município em tópico 

específico. 

 

Quadro 14: Níveis Estáticos (em metros) na bacia, distribuídos por município e percentual 
em relação ao total de poços com essa informação no mesmo município. 

Município ≤20 % >20 e ≤50 % >50 e ≤100 % >100 % Total 

Alagoinha do Piauí 37 49,33% 13 17,33% 8 10,67% 17 22,67% 75 

Alegrete do Piauí 40 43,96% 46 50,55% 5 5,49% - - 91 

Aroeiras do Itaim 8 57,14% 6 42,86% - - - - 14 

Belém do Piauí 1 50,00% 1 50,00% - - - - 2 

Bocaina 17 42,50% 16 40,00% 5 12,50% 2 5,00% 40 

Caldeirão Grande do Piauí - - - - - - - - 0 

Campo Grande do Piauí 3 10,34% 8 27,59% 6 20,69% 12 41,38% 29 

Francisco Santos 3 6,38% 4 8,51% 15 31,91% 25 53,19% 47 

Fronteiras 162 81,00% 34 17,00% 4 2,00% - - 200 

Geminiano 44 43,14% 37 36,27% 14 13,73% 7 6,86% 102 

Itainópolis - - - - - - - - 0 

Jaicós 3 42,86% 2 28,57% 1 14,29% 1 14,29% 7 

Lagoa do Sítio - - - - - - - - 0 

Monsenhor Hipólito 3 13,64% 2 9,09% 2 9,09% 15 68,18% 22 

Paquetá 1 33,33% 2 66,67% - - - - 3 

Picos 114 44,53% 109 42,58% 29 11,33% 4 1,56% 256 

Pimenteiras - - - - - - - - 0 

Pio IX 375 68,93% 138 25,37% 21 3,86% 10 1,84% 544 

Santana do Piauí 3 16,67% 5 27,78% 8 44,44% 2 11,11% 18 

Santo Antônio de Lisboa 11 31,43% 8 22,86% 5 14,29% 11 31,43% 35 

São João da Canabrava 25 36,76% 30 44,12% 9 13,24% 4 5,88% 68 

São José do Piauí 4 25,00% 4 25,00% 3 18,75% 5 31,25% 16 

São Julião 49 80,33% 10 16,39% 2 3,28% - - 61 

São Luís do Piauí 3 21,43% 6 42,86% 4 28,57% 1 7,14% 14 

Sussuapara 79 57,25% 50 36,23% 7 5,07% 2 1,45% 138 

Vila Nova do Piauí 43 76,79% 8 14,29% 4 7,14% 1 1,79% 56 
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Vale lembrar que nem todos os poços em operação tiveram seus níveis medidos em campo, 

por riscos de danos aos equipamentos instalados, como também não foram possíveis esses 

registros em poços que não tiveram seu acesso permitido. 

Uma avaliação dos dados permite notar alguns aspectos importantes, tais como: 

 Na maioria dos municípios se pode encontrar valores de níveis estáticos em todas 

as faixas – indicativo da existência de aquíferos de tipos distintos. 

 

 No município de Alegrete do Piauí, com 91 poços com essa informação, não foram 

encontrados níveis superiores a 100m, da mesma forma que os municípios de 

Fronteiras, com significativos 200 poços e São Julião com 61 poços informados; 

Dos 1.838 poços com essa informação na bacia, 55,93% (1.028 poços) apresentaram 

níveis estáticos abaixo ou iguais a 20m, 29,33% (539 poços) entre 20m e 50m, 8,27% (152 

poços) entre 50m e 100m e 6,47% (119 poços) acima de 100m. 

Os maiores níveis encontrados foram no município de São José do Piauí (294m), Alagoinha 

do Piauí (254m), Monsenhor Hipólito (236m), Francisco Santos e Pio IX, ambos com 230m 

e Geminiano com 192m. No município de Picos o nível de maior profundidade mediu 150m 

nesse cadastro.  

A Figura 55 mostra a distribuição das faixas consideradas de níveis estáticos para a bacia.  

 

 
Figura 55: Distribuição das faixas de nível estático (NE), em metros, dos 1.838 poços com 

informação na bacia. 
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Nota-se uma predominância de níveis até 50m na região de cristalino, na área leste da 

bacia, de 50m até superiores a 100m na região aflorante do aquífero Serra Grande, no 

centro, e uma diversidade maior na área oeste, nas regiões de afloramento do aquiclude 

Pimenteiras e do aquífero Cabeças – essa variação deve-se ao aquífero captado. 

6.5 Poços e vazões 

O Quadro 15 mostra os resultados para 1.396 poços com informações de vazão na bacia, 

distribuídos por município, o percentual do número de poços em cada intervalo em relação 

ao total de poços no município e o total de poços com essa informação. A vazão é 

classificada em cinco grupos: vazão ≤ 1m3/h, 1m3/h < vazão ≤ 5m3/h, 5m3/h < vazão ≤ 

10m3/h, 10m3/h < vazão ≤ 50m3/h e vazão > 50m3/h. 

 

Quadro 15: Vazões (m3/h), na bacia, distribuídas por município e percentual em relação ao 
total de poços com essa informação no mesmo município. 

Município ≤ 1 % 
>1 e 
≤5 

% 
>5 e 
≤10 

% 
>10 e 
≤50 

% >50 % 

To
tal 

Alagoinha do Piauí 31 55,36% 12 21,43% 10 17,86% 2 3,57% 1 1,79% 56 

Alegrete do Piauí 23 31,94% 38 52,78% 10 13,89% 1 1,39% - - 72 

Aroeiras do Itaim - - 3 27,27% 3 27,27% 5 45,45% - - 11 

Belém do Piauí 1 20,00% 4 80,00% - - - - - - 5 

Bocaina - - 18 35,29% 12 23,53% 21 41,18% - - 51 

Caldeirão Grande 

do Piauí 
3 

100,00
% 

- - - - - - - - 3 

Campo Grande do 

Piauí 
6 11,11% 47 87,04% 1 1,85% - - - - 54 

Francisco Santos 1 5,26% 11 57,89% 6 31,58% 1 5,26% - - 19 

Fronteiras 73 45,06% 80 49,38% 7 4,32% 2 1,23% - - 162 

Geminiano - 0,00% 7 13,73% 14 27,45% 30 58,82% - - 51 

Itainópolis - - - - - - - - - - 0 

Jaicós - - 6 
100,00

% 
- - - - - - 6 

Lagoa do Sítio - - - - - - - - - - 0 

Monsenhor 
Hipólito 

5 5,62% 78 87,64% 5 5,62% 1 1,12% - - 89 

Paquetá 2 12,50% 3 18,75% 8 50,00% 3 18,75% - - 16 

Picos - - 41 16,67% 72 29,27% 117 47,56% 16 6,50% 246 

Pimenteiras - - - - - - - - - - 0 

Pio IX 219 71,80% 67 21,97% 12 3,93% 7 2,30% - - 305 

Santana do Piauí - - - - - - 1 
100,00

% 
- - 1 

Santo Antônio de 
Lisboa 

- - 11 44,00% 9 36,00% 5 20,00% - - 25 

São João da 
Canabrava 

- - 22 34,38% 23 35,94% 18 28,13% 1 1,56% 64 

São José do Piauí - - 7 41,18% 6 35,29% 4 23,53% - - 17 

São Julião 20 58,82% 6 17,65% 8 23,53% - - - - 34 

São Luís do Piauí - - - 0,00% 1 50,00% 1 50,00% - - 2 

Sussuapara 1 1,49% - - 9 13,43% 53 79,10% 4 5,97% 67 

Vila Nova do Piauí 9 22,50% 26 65,00% 3 7,50% 2 5,00% - - 40 
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Dos 1.396 poços com essa informação no cadastro, 28,22% (394 poços) apesentaram 

vazões iguais ou menores que 1m3/h, 34,88% (487 poços) apresentaram vazões maiores 

que 1m3/h e iguais ou menores que 5m3/h, 15,69% (219 poços) apresentaram vazões 

maiores que 5m3/h e iguais ou menores que 10m3/h, 19,63% (274 poços) apresentaram 

vazões maiores que 10m3/h e iguais ou menores que 50m3/h e 1,58% (22 poços) 

apresentaram vazões maiores que 50m3/h. 

As maiores vazões encontradas foram para os poços MM-026 e MM-033, ambos com 

110m3/h no município de Picos, MM-024 com 95,4m3/h, MM-039 com 94,5m3/h e MM-037 

com 94m3/h, todos também no município de Picos e o WA-180 com 90m3/h no município 

de São João da Canabrava.  

A Figura 56 mostra a distribuição dos 1.396 poços e suas vazões informadas segundo a 

classificação aqui adotada, bem como a hidrogeologia da região. 

 

 
Figura 56: Distribuição das vazões (m3/h) de 1.396 poços com essa informação na bacia do 

rio Guaribas e hidrogeologia da região. 

 

Nota-se na figura, uma clara variação positiva das vazões de leste para oeste na bacia, 

coincidindo com as áreas de cristalino (ao leste), onde as vazões predominantes são 

inferiores à 1m3/h, a área de afloramento do aquífero Serra Grande, no centro, onde 

predominam vazões superiores a 1m3/h e inferiores ou iguais a 5m3/h, e no centro-oeste, 

onde ocorre a região de afloramento da formação Pimenteiras, com os poços de maiores 

vazões na bacia, na faixa predominante de valores superiores a 10m3/h chegando a 50m3/h. 
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Embora caracterizada como um aquiclude, a formação Pimenteiras encontra-se superposta 

ao aquífero Serra Grande, lhe conferindo um grau de confinamento e de onde são captadas 

as águas dos poços mais produtivos. Na região oeste da bacia aflora o aquífero Cabeças, 

superposto ao aquiclude Pimenteiras, e onde se encontram poços com boas vazões, nas 

três últimas faixas de classificação. 

A ausência de relatórios construtivos, não permitiu avaliar se os poços com maiores vazões, 

na região de afloramento do aquífero Cabeças, chegam a alcançar o aquífero Serra 

Grande, explicando, dessa forma, essas altas produtividades. 

6.6 Qualidade da água – potabilidade para consumo humano 

6.6.1 Potabilidade e número de poços 

Para classificação das águas coletadas no cadastro, foi adotado o padrão da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para potabilidade da água para consumo humano, baseado na 

sua condutividade elétrica em µS/cm2. 

O Quadro 16 mostra os padrões adotados e os respectivos intervalos de condutividade 

elétrica (CE). 

Quadro 16: Padrões / Classes de potabilidade para consumo humano (OMS). 

Classe / Padrão Condutividade Elétrica (µS/cm2) 

Potável CE ≤ 1.400 

Não Potável CE > 1.400 

 

Dos 3.095 poços que tiveram suas águas coletadas no cadastro, 2.192 (70,82% do total) 

apresentaram águas potáveis para consumo humano, enquanto 903 poços (29,18% do 

total) apresentaram águas impróprias para esse tipo de consumo. 

O maior valor encontrado foi de 11.100 µS/cm2, no município de Fronteiras, cuja região é 

representada por rochas do embasamento cristalino. 

O Quadro 17 mostra a distribuição, por município, dos poços com águas classificadas como 

potáveis e não potáveis, bem como o percentual em relação ao total de poços que tiveram 

suas águas coletadas para cada um deles. Os dois poços de Lagoa do Sítio estavam 

obstruídos e não tiveram suas águas coletadas. 

Os municípios que merecem destaque, com respeito à predominância de poços 

cadastrados com águas potáveis, são os de Picos, onde dos 528 poços com essa 

informação, 510 (96,59% desse total) apresentaram águas potáveis contra 18 poços não 

potáveis, o de Geminiano, onde dos 231 poços com essa informação, 230 (99,57% desse 

total) apresentaram águas potáveis contra apenas 1 poço sem potabilidade e o de 

Francisco Santos, onde todos os 95 poços com essa informação apresentaram águas 

potáveis. 

Dentre aqueles municípios com predominância de águas não potáveis, destacam-se o de 

Pio IX, onde dos 679 poços com essa informação, 375 (55,23% desse total) apresentaram 

águas não potáveis contra 304 (44,77% desse total) potáveis e o de Fronteiras, onde dos 
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384 poços com essa informação, 258 (67,19% desse total) apresentaram águas não 

potáveis contra 126 (32,81% desse total) potáveis. 

 

Quadro 17: Potabilidade para consumo humano – Número de poços por município e 
percentual em relação ao total de poços com essa informação no município. 

Município Não Potável % Potável % Total 

Alagoinha do Piauí 34 25,76% 98 74,24% 132 

Alegrete do Piauí 73 64,04% 41 35,96% 114 

Aroeiras do Itaim 4 23,53% 13 76,47% 17 

Belém do Piauí 2 50,00% 2 50,00% 4 

Bocaina 4 4,60% 83 95,40% 87 

Caldeirão Grande do Piauí 1 50,00% 1 50,00% 2 

Campo Grande do Piauí 7 10,77% 58 89,23% 65 

Francisco Santos - - 95 100,00% 95 

Fronteiras 258 67,19% 126 32,81% 384 

Geminiano 1 0,43% 230 99,57% 231 

Itainópolis - - 1 100,00% 1 

Jaicós - - 20 100,00% 20 

Monsenhor Hipólito 1 1,12% 88 98,88% 89 

Paquetá - - 19 100,00% 19 

Picos 18 3,41% 510 96,59% 528 

Pimenteiras - 0,00% 2 100,00% 2 

Pio IX 375 55,23% 304 44,77% 679 

Santana do Piauí - - 24 100,00% 24 

Santo Antônio de Lisboa - - 77 100,00% 77 

São João da Canabrava 3 4,17% 69 95,83% 72 

São José do Piauí 1 2,56% 38 97,44% 39 

São Julião 67 70,53% 28 29,47% 95 

São Luís do Piauí 1 3,85% 25 96,15% 26 

Sussuapara 7 3,54% 191 96,46% 198 

Vila Nova do Piauí 46 48,42% 49 51,58% 95 

 

 

A Figura 57 mostra a distribuição desses poços na bacia, classificados como potáveis e 

não potáveis e relacionados com a hidrogeologia, onde é clara uma maior concentração de 

poços com águas não potáveis na região leste, representada por rochas do embasamento 

cristalino e onde se localizam os municípios de Pio IX e Fronteiras. Nas demais regiões da 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 109 /525 

bacia predominam as águas com potabilidade para consumo humano e coincidentes com 

as regiões dos aquíferos sedimentares. 

 

 

 
Figura 57: Distribuição, na bacia, dos poços apresentando água potável e não potável para 

consumo humano e hidrogeologia da bacia. 

 

 

6.6.2 Potabilidade e situação dos poços 

Dos 2.192 poços que apresentaram água potável para o consumo humano, 1.971 (89,92% 

desse total) encontravam-se em operação, 128 (5,84% desse total) não instalados, 74 

(3,38% desse total) paralisados e apenas 19 (0,86% desse total) estavam abandonados. 

Dos 903 poços que apresentaram água imprópria para o consumo humano, 707 (78,29% 

desse total) encontravam-se em operação, 103 (11,41%) não instalados, 80 (8,86%) 

paralisados e apenas 13 (1,44%) abandonados. 

O Quadro 18  mostra, por município, a distribuição dos poços com águas consideradas 

potáveis e o total de poços com essa informação para cada um deles. O Quadro 19 

apresenta essas mesmas informações para os poços com águas consideradas sem 

potabilidade para o consumo humano. 
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Não foram registradas ocorrências de águas não potáveis nos municípios de Francisco 

Santos, Itainópolis, Jaicós, Paquetá, Pimenteiras, Santana do Piauí e Santo Antônio de 

Lisboa. 

 

Quadro 18: Situação dos poços que apresentaram água com potabilidade para consumo 
humano, na bacia do Guaribas, por município e por situação. 

Município Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Alagoinha do Piauí - 91 5 2 98 

Alegrete do Piauí 1 32 5 3 41 

Aroeiras do Itaim - 13 - - 13 

Belém do Piauí - 2 - - 2 

Bocaina 1 76 6 - 83 

Caldeirão Grande do Piauí - 1 - - 1 

Campo Grande do Piauí - 57 - 1 58 

Francisco Santos - 93 1 1 95 

Fronteiras 2 80 29 15 126 

Geminiano 1 213 13 3 230 

Itainópolis - 1 - - 1 

Jaicós 1 19 - - 20 

Monsenhor Hipólito - 85 2 1 88 

Paquetá - 17  2 19 

Picos 7 485 6 12 510 

Pimenteiras - 2 - - 2 

Pio IX 4 234 47 19 304 

Santana do Piauí - 23 1 - 24 

Santo Antônio de Lisboa - 74 1 2 77 

São João da Canabrava - 65 3 1 69 

São José do Piauí - 38 - - 38 

São Julião 1 15 4 8 28 

São Luís do Piauí - 25 -  25 

Sussuapara - 187 2 2 191 

Vila Nova do Piauí 1 43 3 2 49 

 

Quadro 19: Situação dos poços que não apresentaram água com potabilidade para 
consumo humano, na bacia do Guaribas, por município e por situação. 

Município Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Alagoinha do Piauí - 32 2 - 34 

Alegrete do Piauí 1 51 7 14 73 

Aroeiras do Itaim - 3 - 1 4 

Belém do Piauí - 2 - - 2 

Bocaina - 2 2 - 4 

Caldeirão Grande do 
Piauí 

- 1 - - 1 

Campo Grande do Piauí 1 6 - - 7 

Fronteiras 4 196 43 15 258 

Geminiano - 1 - - 1 

Monsenhor Hipólito - 1 - - 1 

Picos 1 13 2 2 18 

Continua... 
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Continuação... 

Município Abandonado 
Em 

Operação 
Não 

Instalado 
Paralisado Total 

Pio IX 5 303 35 32 375 

São João da 
Canabrava 

- 2 1 - 3 

São José do Piauí - 1 - - 1 

São Julião - 49 7 11 67 

São Luís do Piauí - - 1 - 1 

Sussuapara - 5 - 2 7 

Vila Nova do Piauí 1 39 3 3 46 

 

6.6.3 Potabilidade e propriedade do terreno 

Dos 3.094 poços cadastrados na bacia com informações de qualidade da água e 

propriedade do terreno, 2.191 (70,81%) apresentaram águas potáveis para consumo 

humano, enquanto 903 (29,19%) apresentaram água de má qualidade (não potável para 

consumo humano). 

Dos 2.191 poços com água potável, 1.579 (72,07% desse total) são particulares, enquanto 

612 (27,93% desse total) são públicos. 

Dos 903 poços com água não potável, 733 (81,17% desse total) são particulares, enquanto 

170 (18,83% desse total) são públicos. 

O Quadro 20 apresenta a distribuição dos poços com águas não potáveis, por município, 

considerando terrenos particulares e públicos, bem como o total de poços com essa 

informação em cada um desses municípios. O Quadro 21 mostra essas mesmas 

informações para os poços com águas classificadas como potáveis para o consumo 

humano. 

 

Quadro 20: Distribuição dos poços com água não potável para consumo humano, na bacia, 
relacionados com a propriedade do terreno onde se localiza. 

Município 

Não Potável To
tal 

Município 

Não Potável To
tal 

Particular 
 

Público 
 

Particular 
 

Público 
 

Alagoinha do Piauí 32 2 34 Paquetá - - - 

Alegrete do Piauí 41 32 73 Picos 17 1 18 

Aroeiras do Itaim 2 2 4 Pimenteiras - - - 

Belém do Piauí - 2 2 Pio IX 338 37 375 

Bocaina 3 1 4 Santana do Piauí - - - 

Caldeirão Grande do Piauí 1 - 1 Santo Antônio de Lisboa - - - 

Campo Grande do Piauí 2 5 7 São João da Canabrava 3 - 3 

Francisco Santos - - - São José do Piauí 1 - 1 

Fronteiras 204 54 258 São Julião 55 12 67 

Geminiano 1 - 1 São Luís do Piauí 1 - 1 

Itainópolis - - - Sussuapara 7 - 7 

Jaicós - - - Vila Nova do Piauí 24 22 46 

Monsenhor Hipólito 1 - 1 - - - - 
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Quadro 21: Distribuição dos poços com água potável para consumo humano, na bacia, 
relacionados com a propriedade do terreno onde se localiza. 

Município 

Potável To
tal 

Município 

Potável To
tal 

Particular 
 

Público 
 

Particular 
 

Público 
 

Alagoinha do Piauí 61 37 98 Paquetá 12 7 19 

Alegrete do Piauí 24 17 41 Picos 414 96 510 

Aroeiras do Itaim 12 1 13 Pimenteiras - 2 2 

Belém do Piauí 1 1 2 Pio IX 277 27 304 

Bocaina 70 13 83 Santana do Piauí 8 16 24 

Caldeirão Grande do Piauí - 1 1 Santo Antônio de Lisboa 46 31 77 

Campo Grande do Piauí 19 39 58 São João da Canabrava 50 19 69 

Francisco Santos 29 66 95 São José do Piauí 20 18 38 

Fronteiras 104 22 126 São Julião 25 3 28 

Geminiano 193 36 229 São Luís do Piauí 4 21 25 

Itainópolis 1 - 1 Sussuapara 150 41 191 

Jaicós 8 12 20 Vila Nova do Piauí 31 18 49 

Monsenhor Hipólito 20 68 88 - - - - 

 

6.7 Qualidade da água – potabilidade para consumo animal 

6.7.1 Potabilidade e número de poços 

As águas para consumo animal foram classificadas de acordo com Logan (1965), em 

função das suas condutividades elétricas (µS/cm2). Essa classificação é mostrada no 

Quadro 22. 

Quadro 22: Classes de potabilidade animal em função da condutividade elétrica (CE) 
segundo Logan (1965). 

Classe Condutividade Elétrica (CE) em µS/cm2 

Boa < 3.500 

Satisfatória 3.500 ≤ CE < 5.000 

Pobre 5.000 ≤ CE ≤ 6.500 

Insatisfatória CE > 6.500 
 

Dos 3.095 poços com informação de qualidade de água, 2.970 (95,96%) apresentaram 

água boa para consumo animal, 87 (2,81%) água satisfatória, 24 (0,78%) água pobre e 14 

(0,45%) água insatisfatória,  

O Quadro 23 mostra, por município, a distribuição desses poços, o percentual de cada 

classe em relação ao total de poços com essa informação e o total cadastrado. Os dois 

poços de Lagoa do Sítio encontravam-se obstruídos e não tiveram suas águas coletadas. 

A Figura 58 mostra a distribuição desses poços classificados e relacionados à hidrogeologia 

da bacia. Pode-se verificar que a maior concentração de águas consideradas pobres e 

insatisfatórias se encontra na parte leste, coincidente com a região de rochas do 

embasamento cristalino, embora também ocorram águas de boa potabilidade. 
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As maiores concentrações de águas boas, coincidem com as áreas sedimentares em toda 

a região central e oeste da bacia (Figura 58). 

 

Quadro 23: Potabilidade para consumo animal – Número de poços por município e 
percentual em relação ao total de poços com essa informação no município. 

 
 

Município 
 
 

B
o

a % 

In
satisfató

ria
 

% 

P
o

b
re

 

% 

Satisfató
ria

 

% 

To
tal 

Alagoinha do Piauí 131 99,24% - - 1 0,76% - - 132 

Alegrete do Piauí 107 93,86% - - - - 7 6,14% 114 

Aroeiras do Itaim 17 100,00% - - - - - - 17 

Belém do Piauí 3 75,00% - - 1 25,00% - - 4 

Bocaina 87 100,00% - - - - - - 87 

Caldeirão Grande do Piauí 2 100,00% - - - - - - 2 

Campo Grande do Piauí 63 96,92% - - - - 2 3,08% 65 

Francisco Santos 95 100,00% - - - - - - 95 

Fronteiras 329 85,68% 6 1,56% 16 4,17% 33 8,59% 384 

Geminiano 231 100,00% - - - - - - 231 

Itainópolis 1 100,00% - - - - - - 1 

Jaicós 20 100,00% - - - - - - 20 

Monsenhor Hipólito 89 100,00% - - - - - - 89 

Paquetá 19 100,00% - - - - - - 19 

Picos 528 100,00% - - - - - - 528 

Pimenteiras 2 100,00% - - - - - - 2 

Pio IX 632 93,08% 8 1,18% 4 0,59% 35 5,15% 679 

Santana do Piauí 24 100,00% - - - - - - 24 

Santo Antônio de Lisboa 77 100,00% - - - - - - 77 

São João da Canabrava 72 100,00% - - - - - - 72 

São José do Piauí 39 100,00% - - - - - - 39 

São Julião 87 91,58% - - 1 1,05% 7 7,37% 95 

São Luís do Piauí 26 100,00% - - - - - - 26 

Sussuapara 197 99,49% - - 1 0,51% - - 198 

Vila Nova do Piauí 92 96,84% - - - - 3 3,16% 95 
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Figura 58: Distribuição, na bacia, dos poços classificados em relação à potabilidade para 

consumo animal e hidrogeologia da bacia. 
 

6.7.2 Potabilidade e situação dos poços 

Dos 2.970 poços no cadastro, que apresentaram água boa para consumo animal, apenas 

29 (0,98%) encontravam-se abandonados, 2.586 (87,07%) em operação, 213 (7,17%) não 

instalados e 142 (4,78%) paralisados. 

Dos 87 poços no cadastro, que apresentaram água satisfatória para consumo animal, 3 

(3,45%) encontravam-se abandonados, 64 (73,56%) em operação, 11 (12,64%) não 

instalados e 9 (10,35%) paralisados. 

Dos 24 poços no cadastro, que apresentaram água pobre para consumo animal, 16 

(66,67%) encontravam-se em operação, 5 (20,83%) não instalados e 3 (12,50%) 

paralisados. Não foram encontrados poços abandonados. 

Dos 14 poços no cadastro, que apresentaram água insatisfatória para consumo animal, 12 

(85,71%) encontravam-se em operação e 2 (14,29%) não instalados. Não foram 

encontrados poços abandonados ou paralisados. 

A distribuição, por município, desses poços e o total cadastrado com essa informação, é 

mostrada no Quadro 24, para os poços com água boa, no Quadro 25, para os poços com 

água satisfatória, no Quadro 26, para os poços com água pobre e no Quadro 27, para os 

poços com água insatisfatória. 
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Quadro 24: Situação dos poços com água classificada como boa para consumo animal, na 
bacia do Guaribas, por município (onde foi encontrada essa classificação) e por situação. 

Município Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Alagoinha do Piauí - 122 7 2 131 

Alegrete do Piauí 1 81 11 14 107 

Aroeiras do Itaim - 16 - 1 17 

Belém do Piauí - 3 - - 3 

Bocaina 1 78 8 - 87 

Caldeirão Grande do Piauí - 2 - - 2 

Campo Grande do Piauí 1 61 - 1 63 

Francisco Santos - 93 1 1 95 

Fronteiras 6 234 62 27 329 

Geminiano 1 214 13 3 231 

Itainópolis - 1 - - 1 

Jaicós 1 19 - - 20 

Monsenhor Hipólito - 86 2 1 89 

Paquetá - 17 - 2 19 

Picos 8 498 8 14 528 

Pimenteiras - 2 - - 2 

Pio IX 7 502 75 48 632 

Santana do Piauí - 23 1 - 24 

Santo Antônio de Lisboa - 74 1 2 77 

São João da Canabrava - 67 4 1 72 

São José do Piauí - 39 - - 39 

São Julião 1 58 11 17 87 

São Luís do Piauí - 25 1 - 26 

Sussuapara - 192 2 3 197 

Vila Nova do Piauí 2 79 6 5 92 
 

Quadro 25: : Situação dos poços com água classificada como satisfatória para consumo 
animal, na bacia do Guaribas, por município (onde foi encontrada essa classificação) e por 

situação. 

Município Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Alegrete do Piauí 1 2 1 3 7 

Campo Grande do PI - 2 - - 2 

Fronteiras - 25 6 2 33 

Pio IX 2 27 4 2 35 

São Julião - 5 - 2 7 

Vila Nova do Piauí - 3 - - 3 
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Quadro 26: Situação dos poços com água classificada como pobre para consumo animal, 
na bacia do Guaribas, por município (onde foi encontrada essa classificação) e por 

situação. 

Município Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Alagoinha do Piauí 1 - - 1 
Belém do Piauí 1 - - 1 

Fronteiras 12 3 1 16 
Pio IX 1 2 1 4 

São Julião 1 - - 1 
Sussuapara - - 1 1 

 

Quadro 27: Situação dos poços com água classificada como insatisfatória para consumo 
animal, na bacia do Guaribas, por município (onde foi encontrada essa classificação) e por 

situação. 

Município Em Operação Não Instalado Total 

Fronteiras 5 1 6 

Pio IX 7 1 8 

Total Geral 12 2 14 

 

6.7.3 Potabilidade e propriedade do terreno 

Um dos 2.970 poços cadastrados na bacia e que apresentaram água boa para consumo 

animal, não teve a propriedade do terreno definida, portanto, dos 2.969 poços com essa 

informação, 2.213 (74,54%) são particulares e 756 (25,46%) são públicos. 

A distribuição, por município, e o total cadastrado com essa informação, é mostrada no 

Quadro 28, para os poços com água boa, no Quadro 29, para os poços com água 

satisfatória, no Quadro 30, para os poços com água pobre e no Quadro 31, para os poços 

com água insatisfatória 

Quadro 28: Distribuição dos poços com água boa para consumo animal na bacia 
relacionados com a propriedade do terreno onde se localiza. 

Município Particular Público Total Município Particular Público Total 

Alagoinha do Piauí 92 39 131 Paquetá 12 7 19 
Alegrete do Piauí 63 44 107 Picos 431 97 528 
Aroeiras do Itaim 14 3 17 Pimenteiras - 2 2 

Belém do Piauí 1 2 3 Pio IX 572 60 632 
Bocaina 73 14 87 Santana do Piauí 8 16 24 

Caldeirão Grande 
do Piauí 

1 1 2 
Santo Antônio de 

Lisboa 
46 31 77 

Campo Grande do 
Piauí 

21 42 63 
São João da 
Canabrava 

53 19 72 

Francisco Santos 29 66 95 São José do Piauí 21 18 39 
Fronteiras 262 67 329 São Julião 75 12 87 
Geminiano 194 36 230 São Luís do Piauí 5 21 26 
Itainópolis 1 - 1 Sussuapara 156 41 197 

Jaicós 8 12 20 Vila Nova do Piauí 54 38 92 
Monsenhor 

Hipólito 
21 68 89 - - - - 
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Quadro 29: Distribuição dos poços com água satisfatória para consumo animal na bacia 
relacionados com a propriedade do terreno onde se localiza. 

Município Particular Público Total 

Alegrete do Piauí 2 5 7 

Campo Grande do Piauí - 2 2 

Fronteiras 26 7 33 

Pio IX 31 4 35 

São Julião 4 3 7 

Vila Nova do Piauí 1 2 3 

 

Quadro 30: Distribuição dos poços com água pobre para consumo animal na bacia 
relacionados com a propriedade do terreno onde se localiza. 

Município Particular Público Total 

Alagoinha do Piauí 1 - 1 

Belém do Piauí - 1 1 

Fronteiras 15 1 16 

Pio IX 4 - 4 

São Julião 1 - 1 

Sussuapara 1 - 1 

 

Quadro 31: Distribuição dos poços com água insatisfatória para consumo animal na bacia 
relacionados com a propriedade do terreno onde se localiza. 

Município Particular Público Total 

Fronteiras 5 1 6 

Pio IX 8 - 8 

 

Dos 87 poços cadastrados na bacia e que apresentaram água satisfatória para consumo 

animal, 64 (73,56%) são particulares e 23 (26,44%) são públicos. 

Dos 24 poços cadastrados na bacia e que apresentaram água pobre para consumo animal, 

22 (91,67%) são particulares e apenas 2 (8,33%) são públicos. 

Dos 14 poços cadastrados na bacia e que apresentaram água insatisfatória para consumo 

animal, 13 (92,86%) são particulares e apenas 1 (7,14%) é público. 

6.8 Valores de pH 

Para avaliação dos valores de pH foi considerada a classificação apresentada no Quadro 

32. Do total de 3.093 poços com essa informação, no cadastro, 220 (7,11%) apresentaram 

água ácida, 287 (9,28%) água básica e 2.586 (83,61%) água neutra. O Quadro 33 mostra 

a distribuição dessas águas classificadas por município na bacia do Guaribas.  

A Figura 59 mostra a distribuição dessas águas e a hidrogeologia na área do projeto. 

Verifica-se que as águas consideradas básicas ocorrem em toda a região da bacia, com 

expressivas concentrações próximas aos centros urbanos, como as sedes dos municípios 

de Picos, Pio IX, Vila Nova do Piauí, Monsenhor Hipólito e Alegrete do Piauí, por exemplo. 
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As águas ácidas apresentam maior incidência nas regiões sedimentares, enquanto as 

neutras se distribuem por toda a região da bacia. 

Quadro 32: Classes de água por intervalos de pH. 

Classe Intervalo de pH 

Água ácida pH ≤ 6 

Água neutra 6 > pH < 8 

Água básica pH ≥ 8 
 

Quadro 33: Classificação das águas em função do pH, distribuídas por município na bacia 
do rio Guaribas. 

Município 

Á
cid

a 

B
ásica 

N
eu

tra 

To
tal 

Município 

Á
cid

a 

B
ásica 

N
eu

tra 

To
tal 

Alagoinha do Piauí 41 22 69 132 Paquetá 4 2 13 19 

Alegrete do Piauí - 12 102 114 Picos 14 76 441 531 

Aroeiras do Itaim - 3 14 17 Pimenteiras - - 2 2 

Belém do Piauí - - 4 4 Pio IX 21 47 609 677 

Bocaina 15 2 70 87 Santana do Piauí 6 - 18 24 

Caldeirão Grande do Piauí - - 2 2 Santo Antônio de Lisboa 13 3 61 77 

Campo Grande do Piauí 8 16 41 65 São João da Canabrava 15 1 56 72 

Francisco Santos 10 3 81 94 São José do Piauí 13 2 24 39 

Fronteiras 5 13 366 384 São Julião 1 9 85 95 

Geminiano 15 9 207 231 São Luís do Piauí 11 1 14 26 

Itainópolis - - 1 1 Sussuapara 1 6 189 196 

Jaicós 3 2 15 20 Vila Nova do Piauí 11 29 55 95 

Monsenhor Hipólito 13 29 47 89 - - - - - 
 

 
Figura 59: Distribuição dos poços  classificados por pH e hidrogeologia da bacia. 
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7 RESULTADOS POR MUNICÍPIOS 

Neste tópico são apresentados os resultados do cadastro, para cada um dos 26 municípios 

representados na área do projeto, considerando os principais aspectos como sua 

localização na bacia e no estado do Piauí, principais drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados, hipsometria, distribuição dos poços cadastrados e hidrogeologia, situação dos 

poços na época do cadastro, vazões e profundidades dos níveis estáticos para os poços 

onde essa informação foi coletada e potabilidade da água considerando consumo humano 

e animal. 

Para a situação, foram considerados os números de poços distribuídos pela condição em 

que se encontravam na época do cadastro. Essas informações também foram confrontadas 

com a propriedade do terreno, se público ou particular. 

Para avaliação das produtividades dos poços, suas vazões (m3/h) foram analisadas 

segundo uma regra de agrupamento de 5 intervalos, conforme o Quadro 34, considerando 

toda a população do cadastro com essa informação – 1.396 poços tiveram suas vazões 

informadas, ou seja, não houve reclassificação para um município específico, mesmo que 

esse não tenha apresentado valores em todo o intervalo da população considerada. 

Também não foi feita distinção entre vazões informadas em campo e vazões informadas 

em relatórios construtivos. 

 

Quadro 34: Regra de agrupamento para os 1.396 poços cadastrados na bacia, com 
informação de vazão. 

Grupo Descrição 

Vazão ≤ 1 m3/h Grupo de poços com vazões inferiores ou iguais à 1m3/h 

1 m3/h < Vazão ≤ 5 m3/h 
Grupo de poços com vazões superiores à 1m3/h e inferiores ou 

iguais à 5m3/h 

5 m3/h < Vazão ≤ 10 m3/h 
Grupo de poços com vazões superiores à 5m3/h e inferiores ou 

iguais à 10m3/h 

10 m3/h < Vazão ≤ 50 m3/h 
Grupo de poços com vazões superiores à 10m3/h e inferiores ou 

iguais à 50m3/h 

50 m3/h < Vazão Grupo de poços com vazões superiores à 50m3/h 

 

Para a profundidade dos níveis estáticos (NE), foi considerada uma população de 1.838 

poços com essa informação, que foram analisados a partir de uma regra de agrupamento 

de 4 intervalos, conforme o Quadro 35. Da mesma forma que para análise das vazões, não 

houve reagrupamento para um município específico, mesmo que esse não tenha 

apresentado valores em todo o intervalo da população considerada. 

Também não foi feita distinção entre níveis informados em campo e níveis informados em 

relatórios construtivos. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 120 /525 

 

Quadro 35: : Regra de agrupamento para os 1.838 poços cadastrados na bacia, com 
informação de profundidade do nível estático (NE). 

Grupo Descrição 

NE ≤ 20m Grupo de poços com níveis inferiores ou iguais à 20m 

20m < NE ≤ 50m 
Grupo de poços com níveis superiores à 20m e inferiores ou iguais 

à 50m 

50m < NE ≤ 100m 
Grupo de poços com níveis superiores à 50m e inferiores ou iguais 

à 100m 

100m < NE Grupo de poços com níveis superiores à 100m 

 

Para classificação das águas, em termos de potabilidade para consumo humano, foi 

considerada uma população de 3.095 poços com essa informação e adotados os padrões 

propostos pela Organização Mundial da Saúde – OMS, com base nos valores de 

condutividade elétrica (µS/cm2). 

O Quadro 36 mostra as classes adotadas e os respectivos intervalos de condutividade 

elétrica (CE). 

Quadro 36: Classes de potabilidade para consumo humano (OMS) em função da 
condutividade elétrica (CE). 

Classe / Padrão Condutividade Elétrica (µS/cm2) 

Potável CE ≤ 1.400 

Não Potável CE > 1.400 

 

Para classificação das águas, em termos de potabilidade para consumo animal, foi 

considerada a mesma população de 3.095 poços com essa informação e adotados os 

padrões propostos por Logan (1965), com base nos valores de condutividade elétrica 

(µS/cm2). 

O Quadro 37 mostra as classes adotadas e os respectivos intervalos de condutividade 

elétrica (CE). 

Quadro 37: Classes de potabilidade para consumo animal (Logan, 1965) em função da 
condutividade elétrica (CE). 

Classe / Padrão Condutividade Elétrica (µS/cm2) 

Boa CE < 3.500 

Satisfatória 3.500 ≤ CE < 5.000 

Pobre 5.000 ≤ CE ≤ 6.500 

Insatisfatória CE > 6.500 
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7.1 Alagoinha do Piauí 

O município de Alagoinha do Piauí, com cerca de 533 km² de área territorial e população 

de 7.341 pessoas e densidade demográfica de 13,77 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), está totalmente inserido na região central da bacia do Guaribas (Figura 60). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 6.594,39 que o coloca na 

5.317ª posição no país, na 195ª posição no estado e na 26ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,531, é o 23º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 164 poços, distribuídos por todo o seu território (Figura 

61). 

As principais drenagens representadas no município são o Riachão, riacho da Salamanca, 

riacho das Favelas e riacho São Julião (Figura 61). 

As altitudes variam de menos que 300m, no leito do riacho Riachão, até mais de 600m na 

região norte do município (Figura 62). 

Com respeito à hidrogeologia, o município é representado pelas seguintes unidades (Figura 

63): 

 Região de Cristalino – representa 17% do município, onde foram cadastrados 71 

poços (43% do total). Aflora na região centro sul, com altitudes variando de 300m, 

no riacho Riachão, até 400m à leste da sede municipal. 

 

 Aquífero Serra Grande – representa 83% do município, onde foram cadastrados 93 

poços (57% do total). Aflora na região sul, centro e norte. 
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Figura 60: Localização do município de Alagoinha do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 123 /525 

 

 
 

Figura 61: Município de Alagoinha do Piauí, drenagens e distribuição dos poços 
cadastrados.
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Figura 62: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Alagoinha do 

Piauí. 
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Figura 63: Município de Alagoinha do Piauí, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia.
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7.1.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 164 poços registrados, 9 (5,5%) encontravam-se abandonados, 130 

(79,5%) em operação, 4 (2,5%) não foram encontrados no local, 10 (6%) não estavam 

instalados, 9 (5,5%) encontravam-se paralisados e 2 (1%) não tiveram seus acessos 

permitidos (Quadro 38 e Figura 64). 

Com relação à propriedade, dos 164 poços, 107 (65%) são particulares e 56 (34%) são 

públicos (Quadro 38). 

Quadro 38: Situação dos poços em Alagoinha do Piauí. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 1 - 8 - 9 

Em Operação - 90 - 40 - 130 

Não encontrado no 
local 

- - - 4 - 4 

Não Instalado - 7 - 3 - 10 

Paralisado - 9 - - - 9 

Ponto inacessível - - 1 1 - 2 

Total - 107 1 56 0 164 
  

  
Figura 64: Alagoinha do Piauí – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

65, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – Nenhum é público e 9 são particulares; 

 Não instalados – 3 são públicos e 7 são particulares; 

 Em operação – 40 são públicos e 90 são particulares; 

 Abandonados – 8 são públicos e 1 é particular. 
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Figura 65: Alagoinha do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

7.1.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram de 0,05 m³/h até 85 m³/h e foram agrupadas em 5 intervalos, conforme o Quadro 

39. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 56 poços, com 

informação sobre sua produção, 31 poços (55%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h, 12 poços (21%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 

5 m³/h, 10 poços (18%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 

10 m³/h, 2 poços (4%) apresentam vazões superiores à 10 m³/h e inferiores ou iguais à 50 

m³/h e apenas 1 poço (2%) apresentou vazão superior à 50 m³/h (Figura 66). 

A menor vazão encontrada foi de 0,05 m³/h, para o poço CG-442 (Figura 73-A), paralisado 

por quebra de equipamento e captando água do cristalino, enquanto a maior vazão foi de 

85 m³/h, para o poço TD-217 (Figura 73-B), em operação e captando água do aquífero 

Serra Grande. 

 

Quadro 39: Alagoinha do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 31 

>1 e ≤5 12 

>5 e ≤10 10 

>10 e ≤50 2 

>50 1 

Total 56 
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Figura 66: Alagoinha do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.1.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 40 e a Figura 67. 

Segundo a regra, de um total de 75 poços com essa informação, 37 poços (49%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 13 poços (17%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 8 poços (11%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 17 poços (23%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 1,4m como o caso do poço SA-602 (Figura 73-C), 

paralisado em função de outro próximo com maior vazão e captando água do cristalino, 

enquanto o maior valor foi de 254m (valor informado pelo responsável pela operação), para 

o poço SA-277 (Figura 73-D), aguardando instalação e captando água do aquífero Serra 

Grande. 

Quadro 40: Alagoinha do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual.  

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 37 49% 

>20 e ≤50 13 17% 

>50 e ≤100 8 11% 

>100 17 23% 

Total 75 100% 
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Figura 67: Alagoinha do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

 

7.1.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

132 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 98 (74%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 34 (26%) 

águas classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 41 

e Figura 68). 

 

Quadro 41: Alagoinha do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 34 26% 

Potável 98 74% 

Total 132 100% 

 

Figura 68: Alagoinha do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 34 com águas não potáveis, 32 (94%) 

encontravam-se em operação e 2 (6%) não instalados, enquanto dos 98 poços com águas 

potáveis, 91 (93%) encontravam-se em operação, 5 (5%) não instalados e 2 (2%) 

paralisados (Quadro 42, Quadro 43 e Figura 69).   

 

Quadro 42: Alagoinha do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 32 2 - 34 

Potável - 91 5 2 98 

Total 0 123 7 2 132 

 

Quadro 43: Alagoinha do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 94% 6% - 100% 

Potável - 93% 5% 2% 100% 

Total 0% 93% 5% 2% 100% 

 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 34 poços com águas não potáveis, 32 (94%) 

são particulares e 2 (6%) são públicos, enquanto dos 98 poços com águas potáveis, 61 

(62%) são particulares e 37 (38%) são públicos (Quadro 44 e Figura 70). 

 

 

 

Figura 69: Alagoinha do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 
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Quadro 44: Alagoinha do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 32 94% 2 6% 34 100,00% 

Potável 61 62% 37 38% 98 100,00% 

Total 93 70% 39 30% 132 100,00% 

 

 

Figura 70: Alagoinha do Piauí – Potabilidade x Terreno. 

 

7.1.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), as águas dos poços 

cadastrados no município, na área da bacia, mostraram os seguintes resultados: 131 poços 

(99%) apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²) e apenas 1 poço apresentou água pobre 

(5.000 µS/cm² ≤ CE ≤ 6.000 µS/cm²) (Figura 71). 

 

Figura 71: Alagoinha do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: dos 123 poços em operação, 

122 (99%) apresentaram água boa e 1 (1%) água pobre; dos 7 poços não instalados, todos 

(100%) apresentaram água boa e dos 2 poços paralisados, também todos (100%) 

apresentaram água boa (Quadro 45, Quadro 46 e Figura 72). 

 

Quadro 45: Alagoinha do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 122 - 1 - 123 

Não Instalado 7 - - - 7 

Paralisado 2 - - - 2 

Total 131 0 1 0 132 

 

 

Quadro 46: Alagoinha do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 99% - 1% - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 99% 0% 1% 0% 100% 

 

 

 

Figura 72: Alagoinha do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 73 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 73: Exemplos de poços e situações em Alagoinha do Piauí – (A) Poço CG-442 
paralisado, (B) Poço TD-217 em operação, (C) Poço SA-602 paralisado, (D) Poço SA-277 não 

instalado, (E) Poço TD-293 em operação, (F) Poço AL-605 em operação, (G) Poço SA-276 
abandonado e (H) Poço CG-443 não instalado. 
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7.2 Alegrete do Piauí 

O município de Alegrete do Piauí, com cerca de 243 Km² de área territorial e população de 

5.153 pessoas e densidade demográfica de 21,20 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), tem cerca de 98% de sua área (aproximados 234 km²) na bacia do Guaribas (Figura 

74). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 6.976,90, que o coloca na 

5.165ª posição no país, na 168ª posição no estado e na 22ª posição entre os municípios da 

área do projeto.  

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,585, é o 8º maior entre 

os municípios na bacia. 

No município foram cadastrados 148 poços, distribuídos por todo o seu território (Figura 

75).  

As principais drenagens são os riachos São João e São Julião (Figura 75).  

As altitudes variam de menos de 400m nos leitos dos riachos citados, até mais de 600m à 

leste, sendo as altitudes de 400m a 500m os dominantes em todo o município (Figura 76). 

Com respeito à hidrogeologia, o município é representado pelas seguintes unidades (Figura 

77): 

 Região de Cristalino – representa 80% do município, onde foram cadastrados 120 

poços (81% do total). Aflora em toda a região central, norte, sul e leste. 

 

 Aquífero Serra Grande – representa 20% do município, onde foram cadastrados 28 

poços (19% do total). Aflora apenas na região centro-oeste. 
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Figura 74: Localização do município de Alegrete do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 75: Município de Alegrete do Piauí, drenagens e distribuição dos poços cadastrados.
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Figura 76: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Alegrete 

do Piauí. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 139 /525 

 

 

Figura 77: Município de Alegrete do Piauí, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia.
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7.2.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 148 poços registrados, 14 (9%) encontravam-se abandonados, 87 (59%) 

em operação, 1 (1%) não foi encontrado no local, 12 (8%) não estavam instalados, 28 (19%) 

encontravam-se paralisados, 1 (1%) não teve seu acesso permitido e 5 (3%) poços 

“conhecidos” apresentaram coordenadas em áreas inacessíveis e não foram encontrados 

(Quadro 47 e Figura 78). 

Com relação à propriedade, dos 148 poços, 78 (53%) são particulares e 68 (46%) são 

públicos (Quadro 47). 

Quadro 47: Situação dos poços em Alegrete do Piauí. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 3 - 11 - 14 

Em Operação 1 53 - 33 - 87 

Não encontrado no 
local 

- - - 1 - 1 

Não Instalado - 7 - 5 - 12 

Paralisado - 13 - 15 - 28 

Ponto inacessível - 1 1 3 - 5 

Sem acesso - 1 - - - 1 

Total 1 78 1 68 0 148 

 

 

 
Figura 78: Alegrete do Piauí – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

79, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 
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 Paralisados – 15 são públicos e 13 são particulares; 

 Não instalados – 5 são públicos e 7 são particulares; 

 Em operação – 33 são públicos e 53 são particulares; 

 Abandonados – 11 são públicos e 3 são particulares. 

 

 

 

Figura 79: Alegrete do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

 

7.2.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram de 0,5 m³/h até 16 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o Quadro 

48. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 72 poços, com 

informação sobre sua produção, 23 poços (32%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h, 38 poços (53%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 

5 m³/h, 10 poços (14%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 

10 m³/h e apenas 1 poço (1%) apresentou vazão superior à 10 m³/h. (Figura 80). 

A menor vazão encontrada foi de 0,3 m³/h, para o poço BA-212 (Figura 87-A) em operação 

e captando água do cristalino, enquanto a maior vazão foi de 16 m³/h, para o poço BA-068 

(Figura 87-B) em operação e captando água do aquífero Serra Grande. 
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Quadro 48: Alegrete do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 23 

>1 e ≤5 38 

>5 e ≤10 10 

>10 e ≤50 1 

Total 72 

 

 

 

Figura 80: Alegrete do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

 

7.2.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 50m e foram agrupados em 3 intervalos, conforme o 

Quadro 49 e a Figura 81. 

Segundo a regra, de um total de 91 poços com essa informação, 40 poços (44%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 46 poços (51%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m e 5 poços (5%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 2m para o poço BA-180 (Figura 87-C), em operação e 

captando água do aquífero Serra Grande, enquanto o maior valor foi de 60m, como o caso 

do poço BA-043 (Figura 87-D), em operação e captando água do cristalino. 
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Quadro 49: Alegrete do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual.  

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 40 44% 

>20 e ≤50 46 51% 

>50 e ≤100 5 5% 

Total 91 100% 

 

 

 

Figura 81: Alegrete do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços. 
 

 

 

7.2.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

114 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 41 (36%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 73 (64%) 

águas classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 50 

e Figura 82). 

 

Quadro 50: Alegrete do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 73 64% 

Potável 41 36% 

Total 114 100% 
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Figura 82: Alegrete do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 

 

 

Considerando a situação dos poços, dos 73 com águas não potáveis, 1 (1%) encontrava-

se abandonado, 51 (70%) em operação, 7 (10%) não instalados e 14 (19%) paralisados, 

enquanto dos 41 poços com águas potáveis, 1 (2,5%) encontrava-se abandonado, 32 (78%) 

em operação, 5 (12%) não instalados e 3 (7,5%) paralisados (Quadro 51, Quadro 52 e 

Figura 83).   

 

 

Quadro 51: Alegrete do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 1 51 7 14 73 

Potável 1 32 5 3 41 

Total 2 83 12 17 114 

 

 

Quadro 52: Alegrete do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 1% 70% 10% 19% 100% 

Potável 2,5% 78% 12% 7,5% 100% 

Total 2% 73% 10% 15% 100% 
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Figura 83: Alegrete do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 73 poços com águas não potáveis, 41 (56%) 

são particulares e 32 (44%) são públicos, enquanto dos 41 poços com águas potáveis, 24 

(59%) são particulares e 17 (41%) são públicos (Quadro 53 e Figura 84). 

 

Quadro 53: Alegrete do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 41 56% 32 44% 73 100,00% 

Potável 24 59% 17 41% 41 100,00% 

Total 65 57% 49 43% 114 100,00% 

 

 

 

Figura 84: Alegrete do Piauí – Potabilidade x Terreno. 
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7.2.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), as águas dos poços 

cadastrados no município, na área da bacia, mostraram os seguintes resultados: 107 poços 

(94%) apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²) e 7 poços (6%) água satisfatória 

(3.500µS/cm² ≤ CE <  5.000µS/cm²) (Figura 85). 

 
Figura 85: Alegrete do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 

Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: dos 2 poços abandonados, 1 

(50%) apresentou água boa e 1 (50%) água satisfatória; dos 83 poços em operação, 81 

(98%) apresentaram água boa e 2 (2%) água satisfatória; dos 12 poços não instalados, 11 

(92%) apresentaram água boa e 1 (8%) água satisfatória e dos 17 poços paralisados, 14 

(82%) apresentaram água boa e 3 (18%) água satisfatória (Quadro 54, Quadro 55 e Figura 

86). 

Quadro 54: Alegrete do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 1 - - 1 2 

Em Operação 81 - - 2 83 

Não Instalado 11 - - 1 12 

Paralisado 14 - - 3 17 

Total 107 0 0 7 114 
 

Quadro 55: Alegrete do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 50% - - 50% 100% 

Em Operação 98% - - 2% 100% 

Não Instalado 92% - - 8% 100% 

Paralisado 82% - - 18% 100% 

Total 94% 0% 0% 6% 100% 
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Figura 86: Alegrete do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 87 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 87: Exemplos de poços e situações em Alegrete do PI – (A) Poço BA-212 em 
operação, (B) Poço BA-068 em operação, (C) Poço BA-180 em operação, (D) Poço BA-043 
em operação, (E) Poço BA-208 em operação, (F) Poço BA-003 abandonado, (G) Poço BA-

030 não instalado e (H) BA-200 não instalado. 
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7.3 Aroeiras do Itaim 

O município de Aroeiras do Itaim, com cerca de 316 km² de área territorial e população de 

2.440 pessoas e densidade demográfica de 7,72 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), tem cerca de 19% de sua área (aproximados 60 km²) na bacia do Guaribas (Figura 

88). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.152,73, que o coloca na 

5.092ª posição no país, na 153ª posição no estado e na 18ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,519, é o 25º maior entre 

os municípios na bacia. 

Na área do município, na bacia, foram cadastrados apenas 19 poços (Figura 89). 

Não existem drenagens representativas nessa região do município, o que se explica pela 

sua localização, no limite divisor de águas da bacia do Guaribas (Figura 89). 

As altitudes, embora na borda da bacia, não são expressivas, variando de 300m a 400m 

(Figura 90). 

Com respeito à hidrogeologia, essa porção do município é totalmente representada pelo 

cristalino (aquífero tipo fraturado), onde se encontram todos os 19 poços cadastrados 

(Figura 91). 
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Figura 88: Localização do município de Aroeiras do Itaim na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 89: Município de Aroeiras do Itaim, drenagens e distribuição dos poços cadastrados.
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Figura 90: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Aroeiras 

do Itaim. 
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Figura 91: Município de Aroeiras do Itaim, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia.
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7.3.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 19 poços registrados, 18 (95%) encontravam-se em operação e 1 (5%) 

paralisado (Quadro 56 e Figura 92). 

Com relação à propriedade, dos 19 poços, 16 (84%) são particulares e 3 (16%) são públicos 

(Quadro 56). 

 

Quadro 56: Situação dos poços em Aroeiras do Itaim. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Em Operação - 15 - 3 - 18 

Paralisado - 1 - - - 1 

Total - 16 - 3 - 19 

 

 

 

Figura 92: Aroeiras do Itaim – Número de poços x Situação. 

 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

93, com os seguintes resultados: 

 Paralisados – Nenhum é público e 1 é particular; 

 Em operação – 3 são públicos e 15 são particulares. 
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Figura 93: Aroeiras do Itaim – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.3.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram de 4 m³/h até 30 m³/h e foram agrupadas em 3 intervalos, conforme o Quadro 57. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 11 poços, com 

informação sobre sua produção, 3 poços (27%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h 

e inferiores ou iguais à 5 m³/h, também 3 poços (27%) apresentaram vazões superiores à 

5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 m³/h e 5 poços (46%) apresentaram vazões superiores à 

10 m³/h e inferiores ou iguais à 50 m³/h. (Figura 94). 

A menor vazão encontrada foi de 4 m³/h, para o poço SW-007 em operação e captando 

água do aquífero Serra Grande, sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, enquanto a maior 

vazão foi de 30 m³/h, para o poço SW-005 em operação e captando água do mesmo 

aquífero Serra Grande, sotoposto ao aquiclude Pimenteiras. 

 

Quadro 57: Aroeiras do Itaim – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>1 e ≤5 3 

>5 e ≤10 3 

>10 e ≤50 5 

Total 11 
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Figura 94: Aroeiras do Itaim – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

 

7.3.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 20m e foram agrupados em 2 intervalos, conforme o 

Quadro 58 e a Figura 95. 

Segundo a regra, de um total de 14 poços com essa informação, 8 poços (57%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m e 6 poços (43%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m. 

O menor valor encontrado foi de 6m, como o caso do poço SW-005 (Figura 101-B) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, 

enquanto o maior valor foi de 50m, como o caso do poço AL-013 (Figura 101-D), em 

operação e captando água do mesmo aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude 

Pimenteiras. 

 

 

Quadro 58: Aroeiras do Itaim – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 8 57% 

>20 e ≤50 6 43% 

Total 14 100% 
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Figura 95: Aroeiras do Itaim – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.3.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

17 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 13 (76%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 4 (24%) águas 

classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 59 e 

Figura 96). 

 

Quadro 59: Aroeiras do Itaim – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 4 24% 

Potável 13 76% 

Total 17 100% 

 

 
Figura 96: Aroeiras do Itaim – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 4 com águas não potáveis, 3 (75%) encontravam-

se em operação e 1 (25%) paralisado, enquanto todos os 13 poços com águas potáveis, 

encontravam-se em operação (Quadro 60, Quadro 61 e Figura 97).   

 

 

Quadro 60: Aroeiras do Itaim – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 3 - 1 4 

Potável - 13 - - 13 

Total 0 16 0 1 17 

 

 

Quadro 61: Aroeiras do Itaim – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 75% - 25% 100% 

Potável - 100% - - 100% 

Total 0% 94% 0% 6% 100% 

 

 

 

Figura 97: Aroeiras do Itaim – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 4 poços com águas não potáveis, 2 (50%) são 

particulares e 2 (50%) são públicos, enquanto dos 13 poços com águas potáveis, 12 (92%) 

são particulares e apenas 1 (8%) é público (Quadro 62 e Figura 98). 
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Quadro 62: Aroeiras do Itaim - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 2 50% 2 50% 4 100,00% 

Potável 12 92% 1 8% 13 100,00% 

Total 14 82% 3 18% 17 100,00% 

 

 

 

Figura 98: Aroeiras do Itaim – Potabilidade x Terreno. 

7.3.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 17 poços 

cadastrados no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm) 

(Figura 99). 

 
Figura 99: Aroeiras do Itaim – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação dos poços, todos os 16 em operação e o único paralisado, 

apresentaram água boa (Quadro 63, Quadro 64 e Figura 100). 

 

Quadro 63: Aroeiras do Itaim - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 16 - - - 16 

Paralisado 1 - - - 1 

Total 17 0 0 0 17 

 

Quadro 64: Aroeiras do Itaim – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 100: Aroeiras do Itaim – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 101 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 101: Exemplos de poços e situações em Aroeiras do Itaim – (A) Poço SW-007 em 
operação, (B) Poço SW-005 em operação, (C) Poço AL-020 em operação, (D) Poço AL-013 
em operação, (E) Poço AL-007 em operação, (F) Poço AL-010 paralisado, (G) Poço AL-006 

em operação e (H) Poço SW-004 em operação. 
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7.4 Belém do Piauí 

O município de Belém do Piauí, com cerca de 243 Km² de área territorial e população de 

3.284 pessoas e densidade demográfica de 13,50 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), tem cerca de apenas 13% de sua área (aproximados 32 km²) na bacia do Guaribas 

(Figura 102). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.692,38, que o coloca na 

4.879ª posição no país, na 121ª posição no estado e na 13ª posição entre os municípios da 

área do projeto.  

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,551, é o 20º maior entre 

os municípios na bacia. 

Na área do município, na bacia, foram cadastrados apenas 10 poços (Figura 103). 

Não existem drenagens representativas nessa região do município, o que se explica pela 

sua localização, no limite divisor de águas da bacia do Guaribas (Figura 103). O riacho São 

João é o mais próximo, já no seu limite com o município de Campo Grande do Piauí. 

Não existem variações significativas de altitudes, sendo a região regular em torno de 400m 

(Figura 104). 

Com respeito à hidrogeologia a região é totalmente representada pelo aquífero Serra 

Grande, onde se encontram todos os 10 poços cadastrados (Figura 105). 
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Figura 102: Localização do município de Belém do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 103: Município de Belém do Piauí, drenagens e distribuição dos poços cadastrados.
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Figura 104: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Belém 

do Piauí. 
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Figura 105: Município de Belém do Piauí, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.4.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 10 poços registrados, 5 (50%) encontravam-se em operação, 1 (10%) 

não instalado, 3 (30%) paralisados e 1 (10%) poço “conhecido” apresentou coordenadas 

em área inacessível e não foi encontrado (Quadro 65 e Figura 106). 

Com relação à propriedade, dos 10 poços, 4 (40%) são particulares e 5 (50%) são públicos 

(Quadro 65). 

 

Quadro 65: Situação dos poços em Belém do Piauí. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Em Operação - 1 - 4 - 5 

Não Instalado - 1 - - - 1 

Paralisado - 2 - 1 - 3 

Ponto inacessível - - 1 - - 1 

Total - 4 1 5 - 10 

 

 

Figura 106: Belém do Piauí – Número de poços x Situação. 
 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

107, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados e em operação. 

 Paralisados – 1 é público e 2 são particulares; 

 Não instalados – Nenhum é público e 1 é particular; 

 Em operação – 4 são públicos e 1 é particular. 
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Figura 107: Belém do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

 

7.4.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 1 m³/h até 5 m³/h e foram agrupadas em 2 intervalos, conforme o Quadro 

66. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 5 poços, com 

informação sobre sua produção, 1 poço (20%) apresentou vazão inferior ou igual à 1 m³/h 

e 4 poços (80%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 5 m³/h 

(Figura 108). 

A menor vazão encontrada foi de 1 m³/h, para o poço AS-185 (Figura 115-A) paralisado por 

baixa vazão e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto a maior vazão foi de 5 

m³/h, para o poço AS-193 (Figura 115-B) em operação e captando água do mesmo aquífero 

Serra Grande. 

 

Quadro 66: Belém do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 1 

>1 e ≤5 4 

Total 5 
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Figura 108: Belém do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

 

7.4.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 20m e foram agrupados em 2 intervalos, conforme o 

Quadro 67 e a Figura 109. 

Segundo a regra, de um total de 2 poços com essa informação, 1 poço (50%) apresentou 

valor inferior ou igual à 20m e 1 poço (50%) apresentou valor superior à 20m e inferior ou 

igual à 50m. 

O menor valor encontrado foi de 12m como o caso do poço AS-184 (Figura 115-C), em 

operação e captando água do Aquífero Serra Grande enquanto o maior valor foi de 40m, 

como o caso do poço AS-196 (Figura 115-D), em operação e captando água do mesmo 

aquífero Serra Grande. 

 

Quadro 67: Belém do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 1 50% 

>20 e ≤50 1 50% 

Total 2 100% 
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Figura 109: Belém do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.4.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 4 

poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 2 (50%) apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 2 (50%) águas 

classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 68 e 

Figura 110). 

 

Quadro 68: Belém do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 2 50% 

Potável 2 50% 

Total 4 100% 

 

 
Figura 110: Belém do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 

:  
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Considerando a situação dos poços, todos os 4 encontravam-se em operação (Quadro 69, 

Quadro 70 e Figura 111).   

 

Quadro 69: Belém do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 2 - - 2 

Potável - 2 - - 2 

Total 0 4 0 0 4 

 

Quadro 70: Belém do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 100% - - 100% 

Potável - 100% - - 100% 

Total 0% 100% 0% 0% 100% 

 

 

Figura 111: Belém do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, todos os 2 poços com águas não potáveis, são 

públicos, enquanto dos 2 poços com águas potáveis, 1 (50%) é particular e 1 (50%) é 

público (Quadro 71 e Figura 112). 

Quadro 71: Belém do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável - - 2 100% 2 100,00% 

Potável 1 50% 1 50% 2 100,00% 

Total 1 25% 3 75% 4 100,00% 
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Figura 112: Belém do Piauí – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.4.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), as águas dos poços 

cadastrados no município, na área da bacia, mostraram os seguintes resultados: 3 poços 

(75%) apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²) e 1 poço (25%) água pobre 

(5.000µS/cm² ≤ CE ≤ 6.500µS/cm²) (Figura 113). 

Com respeito à situação, o resultado foi o seguinte: dos 4 poços em operação, 3 (75%) 

apresentaram água boa e 1 (25%) água pobre (Quadro 72, Quadro 73 e Figura 114). 

 

 
Figura 113: Belém do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 174 /525 

 
Quadro 72: Belém do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 3 - 1 - 4 

Não Instalado - - - - 0 

Paralisado - - - - 0 

Total 3 0 1 0 4 

 

 

Quadro 73: Belém do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 75% - 25% - 100% 

Não Instalado - - - - 0% 

Paralisado - - - - 0% 

Total 75% 0% 25% 0% 100% 

 

 

Figura 114: Belém do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

 

A Figura 115 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.
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Figura 115: Exemplos de poços e situações em Belém do PI – (A) Poço AS-185 paralisado, 
(B) Poço AS-193 em operação, (C) Poço AS-184 em operação, (D) Poço AS-196 em 

operação, (E) Poço AS-197 não instalado, (F) Poço AS-181 paralisado, (G) Poço AS-195 em 
operação e (H) Poço AS-182 em operação. 
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7.5 Bocaina 

O município de Bocaina, com cerca de 261 km² de área territorial e população de 4.369 

pessoas e densidade demográfica de 16,27 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

está totalmente inserido na bacia do Guaribas (Figura 116). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 10.930,77, que o coloca na 

3.785ª posição no país, na 29ª posição no estado e na 3ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,632, é o 2º maior entre 

os municípios na bacia. 

No município foram cadastrados 128 poços, distribuídos por todo o seu território (Figura 

117). 

As suas principais drenagens são o riacho Canabrava no centro da área, o rio Guaribas ao 

sul e o riacho Jaboti à leste (Figura 117). 

As altitudes variam de menos de 300m em toda a região central, coincidindo com o percurso 

do riacho Canabrava, e ao sul, coincidindo com o rio Guaribas, até 500m, no seu limite 

nordeste (Figura 118). 

Com respeito à hidrogeologia, o município é representado pelas seguintes unidades 

aflorantes (Figura 119): 

 Aquífero Serra Grande – representa apenas 4% do município, onde foram 

cadastrados apenas 3 poços (2% do total). Aflora no limite leste do município.  

 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa 81% do 

município, onde foram cadastrados 125 poços (98% do total). Aflora nas regiões 

centro, norte, sul e leste. 

 

 Aquífero Cabeças – superposto ao aquiclude Pimenteiras, representa 14% do 

município, entretanto não foram cadastrados poços nessa região. Aflora no limite 

oeste do município. 
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Figura 116: Localização do município de Bocaina na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 179 /525 

 

 

Figura 117: Município de Bocaina, drenagens e distribuição dos poços cadastrados.
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Figura 118: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Bocaina. 
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Figura 119: Município de Bocaina, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.5.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 128 poços registrados, 7 (5%) encontravam-se abandonados, 100 (78%) 

em operação, 13 (10%) não instalados, 6 (5%) paralisados, 1 (1%) não teve seu acesso 

permitido e 1 (1%) poço “conhecido” apresentou coordenadas em área inacessível e não 

foi encontrado (Quadro 74 e Figura 120). 

Com relação à propriedade, dos 128 poços, 94 (73%) são particulares e 33 (26%) são 

públicos (Quadro 74). 

Quadro 74: Situação dos poços em Bocaina. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 3 - 4 - 7 

Em Operação - 77 - 23 - 100 

Não Instalado - 10 - 3 - 13 

Paralisado - 3 - 3 - 6 

Ponto inacessível - - 1 - - 1 

Sem acesso - 1 - - - 1 

Total 0 94 1 33 0 128 

 

 
Figura 120: Bocaina – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

121, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 3 são públicos e 3 são particulares; 

 Não instalados – 3 são públicos e 10 são particulares; 

 Em operação – 23 são públicos e 77 são particulares; 

 Abandonados – 4 são públicos e 3 são particulares. 
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Figura 121: Bocaina– Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.5.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, variaram desde 3 m³/h 

até 40 m³/h e foram agrupadas em 3 intervalos, conforme o Quadro 75. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 51 poços, com 

informação sobre sua produção, 18 poços (35%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h 

e inferiores ou iguais à 5 m³/h, 12 poços (24%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e 

inferiores ou iguais à 10 m³/h e 21 poços (41%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h 

e inferiores ou iguais à 50 m³/h. (Figura 122) 

A menor vazão encontrada foi de 3 m³/h, para o poço AS-239 (Figura 129-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande, sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, enquanto 

a maior vazão foi de 40 m³/h, para o poço AS-240 (Figura 129-B) em operação e captando 

água do mesmo aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras. 

 

Quadro 75: Bocaina – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>1 e ≤5 18 

>5 e ≤10 12 

>10 e ≤50 21 

Total 51 
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Figura 122: Bocaina – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.5.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, variaram desde valores inferiores ou iguais à 20m até valores 

superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme o Quadro 76 e a Figura 

123. 

Segundo a regra, de um total de 40 poços com essa informação, 17 poços (42%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 16 poços (40%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 5 poços (13%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 2 poços (5%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 6m como o caso do poço AS-255 (Figura 129-C), não 

instalado e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras 

enquanto o maior valor foi de 114,82m, como o caso do poço AS-281 (Figura 129-D), em 

operação e captando água do mesmo aquífero Serra grande sotoposto ao aquiclude 

Pimenteiras. 

 

Quadro 76: Bocaina – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 17 42% 

>20 e ≤50 16 40% 

>50 e ≤100 5 13% 

>100 2 5% 

Total 40 100% 
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Figura 123: Bocaina – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.5.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

87 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 83 (95%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 4 (5%) águas 

classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 77 e 

Figura 124). 

 

Quadro 77: Bocaina – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 4 5% 

Potável 83 95% 

Total 87 100% 

 

 
Figura 124: Bocaina – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 4 com águas não potáveis, 2 (50%) encontravam-

se em operação e 2 (50%) não instalados, enquanto dos 83 poços com águas potáveis, 1 

(1%) encontrava-se abandonado, 76 (92%) em operação e 6 (7%) não instalados (Quadro 

78, Quadro 79 e Figura 125).   

 

Quadro 78: Bocaina – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 2 2 - 4 

Potável 1 76 6 - 83 

Total 1 78 8 0 87 

 

Quadro 79: Bocaina – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 50% 50% - 100% 

Potável 1% 92% 7% - 100% 

Total 1% 90% 9% 0% 100% 

 

 

 

 

Figura 125: Bocaina – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 4 poços com águas não potáveis, 3 (75%) são 

particulares e 1 (25%) é público, enquanto dos 83 poços com águas potáveis, 70 (84%) são 

particulares e 13 (16%) são públicos (Quadro 80 e Figura 126). 
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Quadro 80: Bocaina - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 3 75% 1 25% 4 100,00% 

Potável 70 84% 13 16% 83 100,00% 

Total 73 84% 14 16% 87 100,00% 

 

 
Figura 126: Bocaina – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.5.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), as águas de todos 

os 87 poços cadastrados no município apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²) (Figura 

127). 

 

Figura 127: Bocaina – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: O único poço abandonado, os 

78 poços em operação e os 8 poços não instalados, apresentaram água boa para consumo 

animal (Quadro 81, Quadro 82 e Figura 128). 

 

Quadro 81: Bocaina - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 1 - - - 1 

Em Operação 78 - - - 78 

Não Instalado 8 - - - 8 

Paralisado - - - - 0 

Total 87 0 0 0 87 

 

 

Quadro 82: Bocaina – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 100% - - - 100% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado - - - - 0% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

Figura 128: Bocaina – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 129 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 129: Exemplos de poços e situações em Bocaina – (A) Poço AS-239 em operação, 
(B) Poço AS-240 em operação, (C) Poço AS-255 não instalado, (D) Poço AS-281 em 

operação, (E) Poço TD-032 em operação, (F) Poço TD-014 em operação, (G) Poço AS-294 
abandonado e (H) Poço AS-232 em operação. 
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7.6 Caldeirão Grande do PI 

O município de Caldeirão Grande do Piauí, com cerca de 467 km² de área territorial e 

população de 5.671 pessoas e densidade demográfica de 11,46 hab/km², segundo o censo 

do IBGE (2010), tem cerca de apenas 20% de sua área (aproximados 92 km²) na bacia do 

Guaribas (Figura 130). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 8.006,06, que o coloca na 

10ª posição entre os municípios da área do projeto.  

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,588, é o 6º maior entre 

os municípios na bacia. 

Na área do município, na bacia, foram cadastrados apenas 7 poços (Figura 131). 

Não existem drenagens representativas nessa região do município, o que se explica pela 

sua localização, no limite divisor de águas da bacia do Guaribas (Figura 131).  

As altitudes variam de 600m a 800m no limite sul da bacia. (Figura 132). 

Com respeito à hidrogeologia, essa porção do município é totalmente representada pelo 

cristalino (aquífero do tipo fraturado), onde estão localizados todos os poços encontrados 

(Figura 133). 
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Figura 130: Localização do município de Caldeirão Grande do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 131: Município de Caldeirão Grande do Piauí, drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados.
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Figura 132: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Caldeirão Grande do Piauí. 
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Figura 133: Município de Caldeirão Grande do Piauí, drenagens, poços cadastrados e 

hidrogeologia. 
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7.6.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 7 poços registrados, 2 (29%) encontravam-se abandonados e 5 (71%) 

em operação (Quadro 83 e Figura 134). 

Com relação à propriedade, dos 7 poços, 5 (71%) são particulares e 2 (29%) são públicos 

(Quadro 83). 

 

 

Quadro 83: Situação dos poços em Caldeirão Grande do Piauí. 

Situação Terreno  

Não identificado Particular Ponto Inacessível Público Sem acesso Total 

Abandonado - 1 - 1 - 2 

Em Operação - 4 - 1 - 5 

Total - 5 - 2 - 7 

 

 

 

Figura 134: Caldeirão Grande do Piauí – Número de poços x Situação. 

 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

135, com os seguintes resultados: 

 Em operação – 1 é público e 4 são particulares; 

 Abandonados – 1 é público e 1 é particular. 
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Figura 135: Caldeirão Grande do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

7.6.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para apenas 3 poços cadastrados no município, na bacia do 

Guaribas, variaram desde 0,05 m³/h até 0,1 m³/h e foram agrupadas em apenas 1 intervalo, 

conforme o Quadro 84. 

Todos os 3 poços apresentaram vazões inferiores à 1 m³/h (Figura 136). 

A menor vazão encontrada foi de 0,05 m³/h, para o poço CG-236 (Figura 142-A) em 

operação e captando água do cristalino, enquanto a maior vazão foi de 0,1 m³/h, para o 

poço CG-234 (Figura 142-B) em operação e captando água do mesmo aquífero. 

Quadro 84: Caldeirão Grande do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 3 

Total 3 
 

 
Figura 136: Caldeirão Grande do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 
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7.6.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

Dos 7 poços cadastrados no município, na área da bacia, 2 poços encontravam-se 

abandonados, sendo 1 obstruído e outro seco e os 5 poços restantes encontravam-se em 

operação, o que impossibilitou o registro dos seus níveis estáticos. Também não foram 

encontrados relatórios de construção desses poços. 

 

7.6.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 2 

poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 1 (50%) apresentou água 

classificada como potável (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 1 (50%) água 

classificada como não potável (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 85 e Figura 

137). 

 

Quadro 85: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 1 50% 

Potável 1 50% 

Total 2 100% 

 

 

 

Figura 137: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 

 

 

Considerando a situação dos poços, os 2 poços encontravam-se em operação (Quadro 86, 

Quadro 87 e Figura 138).   
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Quadro 86: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 1 - - 1 

Potável - 1 - - 1 

Total 0 2 0 0 2 

 

Quadro 87: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 100% - - 100% 

Potável - 100% - - 100% 

Total 0% 100% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 138: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, o poço com água não potável é particular, enquanto 

o poço com água potável é público (Quadro 88 e Figura 139). 

 

Quadro 88: Caldeirão Grande do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 1 100% - - 1 100,00% 

Potável - - 1 100% 1 100,00% 

Total 1 50% 1 50% 2 100,00% 
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Figura 139: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade x Terreno. 

 

7.6.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), os 2 poços com 

águas coletadas, e em operação no município, na área da bacia, apresentaram água boa 

(CE < 3.500µS/cm²) (Figura 140, Quadro 89, Quadro 90 e Figura 141). 

 
Figura 140: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Número de 

poços. 

 

Quadro 89: Caldeirão Grande do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 2 - - - 2 

Total 2 0 0 0 2 
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Quadro 90: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação 
percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

Figura 141: Caldeirão Grande do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

 

A Figura 142 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 202 /525 

 

 

Figura 142: Exemplos de poços e situações em Caldeirão Grande do PI – (A) Poço CG-236 
em operação, (B) Poço CG-234 em operação, (C) Poço CG-232 em operação, (D) Poço CG-

235 em operação e (E) Poço CG-233 em operação. 
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7.7 Campo Grande do Piauí 

O município de Campo Grande do Piauí, com cerca de 313 km² de área territorial e 

população de 5.592 pessoas e densidade demográfica de 17,93 hab/km², segundo o censo 

do IBGE (2010), está totalmente inserido na bacia do Guaribas (Figura 143). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 8.521,91, que o coloca na 

4.508ª posição no país, na 68ª posição no estado e na 9ª posição entre os municípios da 

área do projeto.  

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,56, é o 16º maior entre 

os municípios na bacia. 

No município foram cadastrados 107 poços (Figura 144). 

As principais drenagens são o riacho do Graúna, que corta todo o município de oeste à 

leste, o riacho São João, ao sul, e o riacho dos Cocos, ao norte (Figura 144).  

As altitudes variam de menos que 300m, coincidentes com os leitos dos riachos do Graúna 

e São João, à sudoeste, até mais de 400m na região de sua sede municipal. (Figura 145). 

Com respeito à hidrogeologia, o município é todo representado pelo aquífero Serra Grande, 

onde se encontram todos os poços cadastrados (Figura 146). 
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Figura 143: Localização do município de Campo Grande do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 144: Município de Campo Grande do Piauí e distribuição dos poços cadastrados.
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Figura 145: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Campo 

Grande do Piauí. 
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Figura 146: Município de Campo Grande do Piauí, drenagens, poços cadastrados e 

hidrogeologia. 
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7.7.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 107 poços registrados, 12 (11%) encontravam-se abandonados, 71 

(66,5%) em operação, 1 (1%) não instalado, 8 (7,5%) paralisados e 15 (14%) poços 

“conhecidos” apresentaram coordenadas em área inacessível e não foram encontrados 

(Quadro 91 e Figura 147). 

Com relação à propriedade, dos 107 poços, 38 (36%) são particulares e 60 (56%) são 

públicos (Quadro 91). 

 

Quadro 91: Situação dos poços em Campo Grande do Piauí. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 7 - 5 - 12 

Em Operação - 24 - 47 - 71 

Não Instalado - 1 - - - 1 

Paralisado - 3 - 5 - 8 

Ponto inacessível - 3 9 3 - 15 

Total - 38 9 60 - 107 
 

 

Figura 147: Campo Grande do Piauí – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

148, com os seguintes resultados: 

 Paralisados – 5 são públicos e 3 são particulares; 

 Não instalados – Nenhum é público e 1 é particular; 

 Em operação – 47 são públicos e 24 são particulares; 

 Abandonados – 5 são públicos e 7 é particular. 
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Figura 148: Campo Grande do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

 

7.7.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, variaram desde 0,6 m³/h 

até 10 m³/h e foram agrupadas em 3 intervalos, conforme o Quadro 92. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 54 poços, com 

informação sobre sua produção, 6 poços (11%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h, 47 poços (87%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 

5 m³/h e apenas 1 poço (2%) apresentou vazão superior à 5 m³/h e inferior ou igual à 10 

m³/h (Figura 149). 

A menor vazão encontrada foi de 0,6 m³/h, para o poço AS-143 (Figura 156-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto a maior vazão foi de 10 m³/h, para o 

poço AS-103 (Figura 156-B) em operação e captando água do mesmo aquífero Serra 

Grande. 

 

Quadro 92: Campo Grande do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 6 

>1 e ≤5 47 

>5 e ≤10 1 

Total 54 
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Figura 149: Campo Grande do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.7.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, variaram desde valores inferiores ou iguais à 20m até valores 

superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme o Quadro 93 e a Figura 

150. 

Segundo a regra, de um total de 29 poços com essa informação, 3 poços (10%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 8 poços (28%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 6 poços (21%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 12 poços (41%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 5,37m como o caso do poço AS-198 (Figura 156-C), não 

instalado por falta de energia elétrica e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto 

o maior valor foi de 150m, como o caso do poço AS-084 (Figura 156-D), em operação e 

captando água do mesmo aquífero Serra Grande. 

 

Quadro 93: Campo Grande do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 3 10% 

>20 e ≤50 8 28% 

>50 e ≤100 6 21% 

>100 12 41% 

Total 29 100% 
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Figura 150: Campo Grande do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.7.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

65 poços com águas coletadas na área do município, 58 (89%) apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 7 (11%) águas 

classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 94 e 

Figura 151). 

Quadro 94: Campo Grande do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 7 11% 

Potável 58 89% 

Total 65 100% 

 

 

Figura 151: Campo Grande do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 7 com águas não potáveis, 1 (14%) encontrava-

se abandonado e 6 (86%) em operação, enquanto dos 58 poços com águas potáveis, 57 

(98%) encontravam-se em operação e 1 (2%) paralisado (Quadro 95, Quadro 96 e Figura 

152).   

 

Quadro 95: Campo Grande do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 1 6 - - 7 

Potável - 57 - 1 58 

Total 1 63 0 1 65 

 

Quadro 96: Campo Grande do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 14% 86% - - 100% 

Potável - 98% - 2% 100% 

Total 1,5% 97% 0% 1,5% 100% 

 

 

 

 

Figura 152: Campo Grande do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 7 poços com águas não potáveis, 2 (29%) são 

particulares e 5 (71%) são públicos, enquanto dos 58 poços com águas potáveis, 19 (33%) 

são particulares e 39 (67%) são públicos (Quadro 97 e Figura 153). 
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Quadro 97: Campo Grande do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 2 29% 5 71% 7 100,00% 

Potável 19 33% 39 67% 58 100,00% 

Total 21 32% 44 68% 65 100,00% 
 

 

Figura 153: Campo Grande do Piauí – Potabilidade x Terreno. 

 

7.7.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), as águas dos poços 

cadastrados no município, mostraram os seguintes resultados: 63 poços (97%) 

apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²) e 2 poços (3%) água satisfatória (3.500µS/cm² 

≤ CE ≤  5.000µS/cm²) (Figura 154). 

 
Figura 154: Campo Grande do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Número de 

poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: o único poço abandonado 

apresentou água boa, enquanto dos 63 poços em operação, 61 (97%) apresentaram água 

boa e 2 (3%) água satisfatória e o único paralisado apresentou água boa (Quadro 98, 

Quadro 99 e Figura 155). 

 

Quadro 98: Campo Grande do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 1 - - - 1 

Em Operação 61 - - 2 63 

Não Instalado 0 - - 0 0 

Paralisado 1 - - 0 1 

Total 63 0 0 2 65 

 

Quadro 99: Campo Grande do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação 
percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 100% - - - 100% 

Em Operação 97% - - 3% 100% 

Não Instalado - - - - 0% 

Paralisado 100% - - 0% 100% 

Total 97% 0% 0% 3% 100% 

 

 

Figura 155: Campo Grande do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 156 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.
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Figura 156: Exemplos de poços e situações em Campo Grande do PI – (A) Poço AS-143 em 
operação, (B) Poço AS-103 em operação, (C) Poço AS-198 não instalado, (D) Poço AS-084 
em operação, (E) Poço AS-151 em operação, (F) Poço AS-178 em operação, (G) Poço AS-

149 abandonado e (H) Poço AS-180 abandonado. 
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7.8 Francisco Santos 

O município de Francisco Santos, com cerca de 493 km² de área territorial e população de 

8.592 pessoas e densidade demográfica de 17,47 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), está totalmente inserido na bacia do Guaribas (Figura 157). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 6.805,65, que o coloca na 

5.231ª posição no país, na 182ª posição no estado e na 23ª posição entre os municípios da 

área do projeto.  

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,608, é o 4º maior entre 

os municípios na bacia. 

No município foram cadastrados 124 poços, distribuídos por todo o seu território, 

destacando-se uma maior concentração ao sul (Figura 158). 

As suas principais drenagens são o riacho Jaboti ao norte, o riacho Riachão no centro e o 

riacho São João ao sul (Figura 158). Neste último é que se encontra a maior concentração 

de poços ao sul.  

As altitudes menores que 300m coincidem com o riacho Riachão (no centro) e o riacho São 

João (ao sul), enquanto os maiores que 500m encontram-se ao norte, nos limites com os 

municípios de Pimenteiras e Monsenhor Hipólito (Figura 159). 

Com respeito à hidrogeologia, o município é totalmente representado pelo aquífero Serra 

Grande, onde encontram-se todos os poços cadastrados (Figura 160). 
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Figura 157: Localização do município de Francisco Santos na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 158: Município de Francisco Santos e distribuição dos poços cadastrados.
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Figura 159: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Francisco Santos. 
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Figura 160: Município de Francisco Santos, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.8.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 124 poços registrados, 14 (11%) encontravam-se abandonados, 95 

(77%) em operação, 2 (1,5%) não instalados, 11 (9%) paralisados e 2 (1,5%) não tiveram 

seus acessos permitidos (Quadro 100 e Figura 161). 

Com relação à propriedade, dos 124 poços, 34 (27%) são particulares e 90 (73%) são 

públicos (Quadro 100). 

Quadro 100: Situação dos poços em Francisco Santos. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 2 - 12 - 14 

Em Operação - 29 - 66 - 95 

Não Instalado - - - 2 - 2 

Paralisado - 1 - 10 - 11 

Sem acesso - 2 - - - 2 

Total - 34 - 90 - 124 

 

 

Figura 161: Francisco Santos – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

162, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 10 são públicos e 1 é particular; 

 Não instalados – 2 são públicos e nenhum é particular; 

 Em operação – 66 são públicos e 29 são particulares; 

 Abandonados – 12 são públicos e 2 são particulares. 
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Figura 162: Francisco Santos – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.8.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, variaram desde 0,3 m³/h 

até 12 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o Quadro 101. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 19 poços, com 

informação sobre sua produção, 1 poço (5%) apresentou vazão inferior ou igual à 1 m³/h, 

11 poços (58%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 5 m³/h, 6 

poços (32%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 m³/h e 

apenas 1 poço (5%) apresentou vazão superior à 10 m³/h e inferior ou igual à 50 m³/h 

(Figura 163). 

A menor vazão encontrada foi de 0,3 m³/h, para o poço CG-124 (Figura 170-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto a maior vazão foi de 12 m³/h, para o 

poço SA-192 (Figura 170-B) em operação e captando água do mesmo aquífero Serra 

Grande. 

 

Quadro 101: Francisco Santos – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 1 

>1 e ≤5 11 

>5 e ≤10 6 

>10 e ≤50 1 

Total 19 
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Figura 163: Francisco Santos – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.8.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, variaram desde valores inferiores ou iguais à 20m até valores 

superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme o Quadro 102 e a Figura 

164. 

Segundo a regra, de um total de 47 poços com essa informação, 3 poços (6%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 4 poços (9%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 15 poços (32%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 25 poços (53%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 14m como o caso do poço MC-168 (Figura 170-C) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto o maior valor informado foi 

de 230m, como o caso do poço SA-143 (Figura 170-D) em operação e captando água do 

mesmo aquífero Serra Grande. 

 

Quadro 102: Francisco Santos – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 3 6% 

>20 e ≤50 4 9% 

>50 e ≤100 15 32% 

>100 25 53% 

Total 47 100% 
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Figura 164: Francisco Santos – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

 

7.8.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todos 

os 95 poços com águas coletadas na área do município, apresentaram águas classificadas 

como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) (Quadro 103 e Figura 165). 

 

Quadro 103: Francisco Santos – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável - 0% 

Potável 95 100% 

Total 95 100% 

 

 
Figura 165: Francisco Santos – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 95 poços com águas potáveis, 93 (98%) 

encontravam-se em operação, 1 (1%) não instalado e 1 (1%) paralisado (Quadro 104, 

Quadro 105 e Figura 166).   

 

Quadro 104: Francisco Santos – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0 

Potável - 93 1 1 95 

Total 0 93 1 1 95 

 

 

Quadro 105: Francisco Santos – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0% 

Potável - 98% 1% 1% 100% 

Total 0% 98% 1% 1% 100% 

 

 

 

 

 

Figura 166: Francisco Santos – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 95 poços com águas potáveis, 29 (31%) são 

particulares e 66 (69%) são públicos (Quadro 106 e Figura 167). 
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Quadro 106: Francisco Santos - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável - - - - - 0,00% 

Potável 29 31% 66 69% 95 100,00% 

Total 29 31% 66 69% 95 100,00% 

 

 
Figura 167: Francisco Santos – Potabilidade x Terreno. 

 

7.8.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 95 poços 

cadastrados no município, apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm) (Figura 168). 

 

 
Figura 168: Francisco Santos – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: todos os 93 poços em operação, 

1 não instalado e 1 paralisado, tiveram suas águas classificadas como boas, para consumo 

animal (Quadro 107, Quadro 108 e Figura 169). 

 

Quadro 107: Francisco Santos - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 93 - - - 93 

Não Instalado 1 - - - 1 

Paralisado 1 - - - 1 

Total 95 0 0 0 95 

 

Quadro 108: Francisco Santos – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 169: Francisco Santos– Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 170 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.
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Figura 170: Exemplos de poços e situações em Francisco Santos – (A) Poço CG-124 em 
operação, (B) Poço SA-192 em operação, (C) Poço MC-168 em operação, (D) Poço SA-143 
em operação, (E) Poço SA-081 em operação, (F) Poço SA-195 em operação, (G) Poço SA-

178 abandonado e (H) Poço SA-641 abandonado 
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7.9 Fronteiras 

O município de Fronteiras, com cerca de 778 km² de área territorial e população de 11.117 

pessoas e densidade demográfica de 14,33 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

está quase que totalmente inserido na bacia do Guaribas (99% de sua área) (Figura 171). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 12.782,88, que o coloca na 

3.428ª posição no país, na 22ª posição no estado e na 2ª posição entre os municípios da 

área do projeto.  

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,619, é o 3º maior entre 

os municípios na bacia. 

No município foram cadastrados 478 poços, distribuídos por todo seu território, destacando-

se uma maior concentração na região da sede municipal (Figura 172). 

As principais drenagens representadas no município são o riacho Riachão, no limite com o 

vizinho município de Pio IX, e o riacho das Favelas à leste (Figura 172).  

As altitudes variam de menos 400m à noroeste, até mais de 600m na divisa com o estado 

do Ceará. (Figura 173). 

Com respeito à hidrogeologia, o município é totalmente representado pela área cristalina 

(aquífero do tipo fraturado), onde se encontram todos os poços cadastrados (Figura 174). 
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Figura 171: Localização do município de Fronteiras na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 172: Município de Fronteiras e distribuição dos poços cadastrados.
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Figura 173: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Fronteiras. 
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Figura 174: Município de Fronteiras, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.9.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 478 poços registrados, 33 (7%) encontravam-se abandonados, 294 

(61,5%) em operação, 7 (1,5%) não foram encontrados no local, 82 (17%) não instalados, 

55 (11,5%) paralisados, 2(0,5%) tinham coordenadas apontando para regiões inacessíveis 

e 5 (1%) não tiveram seus acessos permitidos (Quadro 109 e Figura 175). 

Com relação à propriedade, dos 478 poços, 365 (76%) são particulares e 111 (23%) são 

públicos (Quadro 109). 

 

Quadro 109: Situação dos poços em Fronteiras. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 15 - 18 - 33 

Em Operação - 234 - 60 - 294 

Não encontrado no 
local 

- 1 - 6 - 7 

Não Instalado - 67 - 15 - 82 

Paralisado - 45 - 10 - 55 

Ponto inacessível - 1 1 - - 2 

Sem acesso - 2 - 2 1 5 

Total - 365 1 111 1 478 

 

 

Figura 175: Fronteiras – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

176, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 
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 Paralisados – 10 são públicos e 45 são particulares; 

 Não instalados – 15 são públicos e 67 são particulares; 

 Em operação – 60 são públicos e 234 são particulares; 

 Abandonados – 18 são públicos e 15 são particulares. 

 

 

Figura 176: Fronteiras – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.9.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, variaram desde 0,05 m³/h 

até 20 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o Quadro 110. 

Quadro 110: Fronteiras – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 73 

>1 e ≤5 80 

>5 e ≤10 7 

>10 e ≤50 2 

Total 162 

 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 162 poços, com 

informação sobre sua produção, 73 poços (45%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h, 80 poços (50%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 

5 m³/h, 7 poços (4%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 

m³/h e 2 poços (1%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h e inferiores ou iguais à 50 

m³/h (Figura 177). 
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A menor vazão encontrada foi de 0,05 m³/h, para o poço CG-350 (Figura 184-A) não 

instalado por baixa vazão e captando água do cristalino, enquanto a maior vazão foi de 20 

m³/h, para o poço AL-342 (Figura 184-B) em operação e captando água do mesmo 

cristalino. 

 

 

Figura 177: Fronteiras – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.9.3 Níveis estáticos dos poços no Município  

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, variaram desde valores inferiores ou iguais à 20m até valores 

superiores à 50m e foram agrupados em 3 intervalos, conforme o Quadro 111 e a Figura 

178. 

Segundo a regra, de um total de 200 poços com essa informação, 162 poços (81%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 34 poços (17%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m e 4 poços (2%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 1,5m como o caso do poço AL-277 (Figura 184-C) em 

operação e captando água do cristalino, enquanto o maior valor foi de 90m, como o caso 

do poço AL-269 (Figura 184-D) em operação e captando água do mesmo cristalino. 

 
Quadro 111: Fronteiras – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 162 81% 

>20 e ≤50 34 17% 

>50 e ≤100 4 2% 

Total 200 100% 
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Figura 178: Fronteiras – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

 

7.9.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

384 poços com águas coletadas na área do município, 126 (33%) apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 258 (67%) águas 

classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 112 e 

Figura 179). 

 

Quadro 112: Fronteiras – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 258 67% 

Potável 126 33% 

Total 384 100% 
 

 
Figura 179: Fronteiras – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 258 com águas não potáveis, 4 (1,5%) 

encontravam-se abandonados, 196 (76%) em operação, 43 (16,5%) não instalados e 15 

(6%) paralisados, enquanto dos 126 poços com águas potáveis, 2 (2%) encontravam-se 

abandonados, 80 (63%) em operação, 29 (23%) não instalados e 15 (12%) paralisados 

(Quadro 113, Quadro 114 e Figura 180).   

 

Quadro 113: Fronteiras – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 4 196 43 15 258 

Potável 2 80 29 15 126 

Total 6 276 72 30 384 

 

 

Quadro 114: Fronteiras – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 1,5% 76% 16,5% 6% 100% 

Potável 2% 63% 23% 12% 100% 

Total 1,5% 72% 18,5% 8% 100% 

 

 

 

Figura 180: Fronteiras – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 258 poços com águas não potáveis, 204 (79%) 

são particulares e 54 (21%) são públicos, enquanto dos 126 poços com águas potáveis, 

104 (83%) são particulares e 22 (17%) são públicos (Quadro 115 e Figura 181). 
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Quadro 115: Fronteiras - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 204 79% 54 21% 258 100,00% 

Potável 104 83% 22 17% 126 100,00% 

Total 308 80% 76 20% 384 100,00% 
 

 

Figura 181: Fronteiras – Potabilidade x Terreno. 

 

7.9.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), as águas dos poços 

cadastrados no município, mostraram os seguintes resultados: 329 poços (86%) 

apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²), 33 poços (8%) água satisfatória (3.500µS/cm² 

≤ CE ≤  5.000µS/cm²), 16 poços (2%) água pobre (5.000µS/cm² ≤ CE ≤ 6.500µS/cm²) e 6 

poços (2%) água insatisfatória (CE>6.500µS/cm²) (Figura 182). 

 
Figura 182: Fronteiras – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: todos os 6 poços abandonados 

apresentaram água boa; dos 276 poços em operação, 234 (85%) apresentaram água boa, 

25 (9%) água satisfatória, 12 (4%) água pobre e 5 (2%) água insatisfatória; dos 72 poços 

não instalados, 62 (86%) apresentaram água boa, 6 (8,5%) água satisfatória, 3 (4%) água 

pobre e 1 (1,5%) água insatisfatória e dos 30 poços paralisados, 27 (90%) apresentaram 

água boa, 2 (7%) água satisfatória e 1 (3%) água pobre (Quadro 116, Quadro 117 e Figura 

183). 

 

Quadro 116: Fronteiras - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 6 - - - 6 

Em Operação 234 5 12 25 276 

Não Instalado 62 1 3 6 72 

Paralisado 27 - 1 2 30 

Total 329 6 16 33 384 

 

Quadro 117: Fronteiras – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 100% - - - 100% 

Em Operação 85% 2% 4% 9% 100% 

Não Instalado 86% 1,5% 4% 8,5% 100% 

Paralisado 90% - 3% 7% 100% 

Total 86% 1,5% 4% 8,5% 100% 

 

 

Figura 183: Fronteiras– Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 184 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 184: Exemplos de poços e situações em Fronteiras – (A) Poço CG-350 não instalado, 
(B) Poço AL-342 em operação, (C) Poço AL-277 em operação, (D) Poço AL-269 em 

operação, (E) Poço AL-347 não instalado, (F) Poço AL-286 não instalado, (G) Poço AL-349 
abandonado e (H) Poço AL-442 abandonado. 
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7.10 Geminiano 

O município de Geminiano, com cerca de 445 km² de área territorial e população de 5.475 

pessoas e densidade demográfica de 11,84 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

está totalmente inserido na bacia do Guaribas (Figura 185). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.979,84 que o coloca na 

4.714ª posição no país, na 96ª posição no estado e na 11ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,561, é o 14º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 293 poços, destacando-se uma concentração alinhada à 

BR 407 e ao riacho São João, com direção noroeste – sudeste (Figura 186). 

As principais drenagens são o citado riacho São João e o riacho Tanquinho, tributário do 

anterior (Figura 186). 

As altitudes apresentam pouca variação, de menos de 300m ao longo das duas principais 

drenagens e em toda região oeste, até mais de 400m à nordeste (Figura 187). 

Com respeito à hidrogeologia, o município é representado pelas seguintes unidades (Figura 

188): 

 Aquífero Serra Grande – representa 65% do município onde foram cadastrados 148 

poços (51% do total). Aflora nas regiões centro, nordeste, sudeste e leste. 

 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa 35% do 

município onde foram cadastrados 145 poços (49% do total). Aflora nas regiões 

noroeste, oeste e sudoeste. 
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Figura 185: Localização do município de Geminiano na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 186: Município de Geminiano, drenagens e distribuição dos poços cadastrados.
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Figura 187: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Geminiano. 
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Figura 188: Município de Geminiano, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.10.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 293 poços registrados, 6 (2%) encontravam-se abandonados, 241 (82%) 

em operação, 20 (7%) não instalados, 20 (7%) paralisados e 6 (2%) não tiveram seus 

acessos permitidos (Quadro 118 e Figura 189). 

Com relação à propriedade, dos 293 poços, 245 (83,5%) são particulares e 46 (15,5%) são 

públicos (Quadro 118). 

 

Quadro 118: Situação dos poços em Geminiano. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 4 - 2 - 6 

Em Operação 1 204 - 36 - 241 

Não Instalado 1 15 - 4 - 20 

Paralisado - 16 - 4 - 20 

Sem acesso - 6 - - - 6 

Total 2 245 - 46 - 293 

 

 

Figura 189: Geminiano – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

190, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 6 são públicos e 14 são particulares; 

 Não instalados – 3 são públicos e 15 são particulares; 

 Em operação – 42 são públicos e 203 são particulares; 

 Abandonados – 2 são públicos e 4 são particulares. 
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Figura 190: Geminiano – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.10.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 4 m³/h até 50 m³/h e foram agrupadas em 3 intervalos, conforme o Quadro 

119. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 51 poços, com 

informação sobre sua produção, 7 poços (14%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 5 m³/h, 14 poços (27%) apresentaram vazões superiores à 

5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 m³/h e 30 poços (59%) apresentam vazões superiores à 

10 m³/h e inferiores ou iguais à 50 m³/h. (Figura 191) 

A menor vazão encontrada foi de 4 m³/h, para o poço SA-086 (Figura 198-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto a maior vazão foi de 50 m³/h, para o 

poço AG-054 (Figura 198-B) em operação e captando água do aquífero Serra Grande 

sotoposto ao aquiclude Pimenteiras. 

 

Quadro 119: Geminiano – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>1 e ≤5 7 

>5 e ≤10 14 

>10 e ≤50 30 

Total 51 
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Figura 191: Geminiano – Vazão x Poços (total e percentual). 
 

 

 

7.10.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, variaram desde valores inferiores ou iguais à 20m até valores 

superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme o Quadro 120 e a Figura 

192. 

Segundo a regra, de um total de 102 poços com essa informação, 44 poços (43%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 37 poços (36%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 14 poços (14%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 7 poços (7%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 3m como o caso do poço MC-046 (Figura 198-C) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, 

enquanto o maior valor foi de 192m, como o caso do poço SA-079 (Figura 198-D) paralisado 

por quebra de equipamento e captando água do mesmo aquífero Serra Grande aflorante. 

 

Quadro 120: Geminiano – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 44 43% 

>20 e ≤50 37 36% 

>50 e ≤100 14 14% 

>100 7 7% 

Total 102 100% 
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Figura 192: Geminiano – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.10.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

231 poços com águas coletadas na área do município, 230 (99,6%) apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e apenas 1 (0,4%) água 

classificada como não potável (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 121 e Figura 

193). 

 

Quadro 121: Geminiano – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 1 0,4% 

Potável 230 99,6% 

Total 231 100% 

 

 
Figura 193: Geminiano – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, o único poço com água não potável, encontrava-se 

em operação, enquanto dos 230 poços com águas potáveis, 1 (0,4%) encontrava-se 

abandonado, 213 (92,6%) em operação, 13 (5,7%) não instalados e 3 (1,3%) paralisados 

(Quadro 122, Quadro 123 e Figura 194).   

 

Quadro 122: Geminiano – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 1 - - 1 

Potável 1 213 13 3 230 

Total 1 214 13 3 231 

 

 

Quadro 123: Geminiano – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 100% - - 100% 

Potável 0,4% 92,6% 5,7% 1,3% 100% 

Total 0,4% 92,6% 5,6% 1,3% 100% 

 

 

 

 

Figura 194: Geminiano – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, o único poço com água não potável, é particular, 

enquanto dos 230 poços com águas potáveis, 193 (84%) são particulares e 36 (16%) são 

públicos e 1 poço não teve sua propriedade identificada (Quadro 124 e Figura 195). 
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Quadro 124: Geminiano - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 1 100% - - 1 100,00% 

Potável 193 84% 36 16% 229 100,00% 

Total 194 84% 36 16% 230 100,00% 

 

 

Figura 195: Geminiano – Potabilidade x Terreno. 

 

7.10.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 231 poços 

cadastrados no município, apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²) (Figura 196). 

 

Figura 196: Geminiano – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: o único poço abandonado, os 

214 poços em operação, os 13 poços não instalados e os 3 poços paralisados, 

apresentaram água boa para consumo animal (Quadro 125, Quadro 126 e Figura 197). 

 

Quadro 125: Geminiano – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 1 - - - 1 

Em Operação 214 - - - 214 

Não Instalado 13 - - - 13 

Paralisado 3 - - - 3 

Total 231 0 0 0 231 

 

Quadro 126: Geminiano – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 100% - - - 100% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 197: Geminiano - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 198 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 198: Exemplos de poços e situações em Geminiano – (A) Poço SA-086 em operação, 
(B) Poço AG-054 em operação, (C) Poço MC-046 em operação, (D) Poço SA-079 paralisado, 

(E) Poço MC-049 em operação, (F) Poço MC-129 em operação, (G) Poço MC-152 
abandonado e (H) Poço MC-199 abandonado. 
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7.11 Itainópolis 

O município de Itainópolis, com cerca de 827 km² de área territorial e população de 11.109 

pessoas e densidade demográfica de 13,41 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

tem apenas 1% (aproximados 9 km²) de sua área inserida na bacia do Guaribas (Figura 

199). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.035,48 que o coloca na 

5.139ª posição no país, na 162ª posição no estado e na 20ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,541, é o 21º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município, na área da bacia, foi cadastrado apenas 1 poço (Figura 200). 

Não existem drenagens significativas nessa região do município, o que se explica pela sua 

localização no divisor de águas da bacia (Figura 200). 

As altitudes não sofrem variações significativas, encontrando-se na faixa de pouco mais de 

400m (Figura 201). 

Com respeito à hidrogeologia, essa região do município é totalmente representada pelo 

aquífero Serra Grande, onde se encontra o único poço cadastrado (Figura 202). 
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Figura 199: Localização do município de Itainópolis na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 200: Município de Itainópolis, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 201: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Itainópolis. 
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Figura 202: Município de Itainópolis, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.11.1 Situação dos Poços no Município 

Na área do município inserida na bacia do Guaribas, foi cadastrado apenas 1 poço, 

particular e em operação. (Quadro 127, Figura 203 e Figura 204) 

 

Quadro 127: Situação dos poços em Itainópolis. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Em Operação - 1 - - - 1 

Total - 1 - - - 1 

 

 
Figura 203: Itainópolis – Número de poços x Situação. 

 

 
Figura 204: Itainópolis – Número de poços x Situação x Terreno. 
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7.11.2 Vazões dos poços no Município 

O único poço cadastrado na área no município na bacia do Guaribas, o AG-065 (Figura 

210), embora em operação, não teve sua vazão informada por desconhecimento do 

responsável e ausência de relatório de construção e dados de teste de produção. 

 

7.11.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

O único poço cadastrado no município na área da bacia, o AG-065 (Figura 210), por 

encontrar-se em operação, não apresentou possibilidade de medida do seu nível estático 

e não foi encontrado seu relatório de construção com dados de produção do poço. 

 

7.11.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o único 

poço com água coletada no município, na bacia, apresentou água potável para consumo 

humano (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) (Quadro 128 e Figura 205)  

 

Quadro 128: Itainópolis – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável - 0% 

Potável 1 100% 

Total 1 100% 

 

 

 

Figura 205: Itainópolis – Potabilidade x Número de poços. 

:  
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O poço encontrava-se em operação (Quadro 129, Quadro 130 e Figura 206) e localizado 

em terreno particular (Quadro 131 e Figura 207). 

 

Quadro 129: Itainópolis – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0 

Potável - 1 - - 1 

Total 0 1 0 0 1 

 

 

Quadro 130: Itainópolis – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0% 

Potável - 100% - - 100% 

Total 0% 100% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 206: Itainópolis – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Quadro 131: Itainópolis - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 0 - 0 - 0 0,00% 

Potável 1 100% 0 0% 1 100,00% 

Total 1 100% 0 0% 1 100,00% 
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Figura 207: Itainópolis – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.11.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), a água do único poço 

cadastrado no município, e em operação, pode ser classificada como boa (CE < 

3.500µS/cm²) para consumo animal (Figura 208, Quadro 132, Quadro 133 e Figura 209). 

 

Figura 208: Itainópolis – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 

Quadro 132: Itainópolis – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 1 - - - 1 

Total 1 0 0 0 1 
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Quadro 133: Itainópolis – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

Figura 209: Itainópolis - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

 

A Figura 210 mostra imagens do único poço cadastrado em Itainópolis, o AG-065.
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Figura 210: Único poço cadastrado em Itainópolis, Poço AG-065 em operação – (A) Placa de 
identificação de cadastro, (B) Casa do quadro de comando, (C) Chafariz para distribuição 

de água, (D) Caixa d´água e casa do quadro de comando. 
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7.12 Jaicós 

O município de Jaicós, com cerca de 865 km² de área territorial e população de 18.035 

pessoas e densidade demográfica de 28,85 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

tem apenas 19% de sua área (aproximados 166 km²) na bacia do Guaribas (Figura 211). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 8.524,39 que o coloca na 

4.507ª posição no país, na 67ª posição no estado e na 8ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,524, é o 24º maior entre 

os municípios da bacia. 

Na área do município, na bacia, foram cadastrados 23 poços (Figura 212). 

As principais drenagens nessa região do município são o riacho São João e o riacho 

Tanquinho (Figura 212). 

As altitudes variam de menos de 300m, no leito do riacho São José, até pouco mais de 

400m, no limite da bacia (Figura 213). 

Com respeito à hidrogeologia, essa região é totalmente representada pelo aquífero Serra 

Grande, onde se encontram todos os 23 poços cadastrados (Figura 214). 
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Figura 211: Localização do município de Jaicós na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 212: Município de Jaicós, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 213: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Jaicós. 
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Figura 214: Município de Jaicós, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.12.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 23 poços registrados, 3 (13%) encontravam-se abandonados e 20 (87%) 

em operação (Quadro 134 e Figura 215). 

Com relação à propriedade, dos 23 poços, 10 (43%) são particulares e 12 (52%) são 

públicos (Quadro 134). 

 

 

Quadro 134: Situação dos poços em Jaicós. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado 1 2 - - - 3 

Em Operação - 8 - 12 - 20 

Total 1 10 - 12 - 23 

 

 

 

Figura 215: Jaicós – Número de poços x Situação. 

 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

216, com os seguintes resultados: 

 

 Em operação – 12 são públicos e 8 são particulares; 

 Abandonados – Nenhum é público e 2 são particulares. 
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Figura 216: Jaicós – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

7.12.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os 6 poços cadastrados no município, com vazões informadas, 

na bacia do Guaribas, variaram desde 1,5 m³/h até 2 m³/h e foram agrupadas apenas em 

um intervalo, conforme o Quadro 135 e Figura 217, e de acordo com a regra de 

agrupamento aqui adotada. 

A menor vazão encontrada foi de 1,5 m³/h, para o poço MC-161 (Figura 224-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto a maior vazão foi de 2 m³/h, para o 

poço MC-159 (Figura 224-B), em operação e captando água do mesmo aquífero Serra 

Grande. 

 

Quadro 135: Jaicós – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>1 e ≤5 6 

Total 6 

 
Figura 217: Jaicós – Vazão x Poços (total e percentual). 
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7.12.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 136 e a Figura 218. 

Segundo a regra, de um total de 7 poços com essa informação, 3 poços (43%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 2 poços (29%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 1 poço (14%) apresentou valor superior à 

50m e inferior ou igual à 100m e 1 poço (14%) apresentou valor superior à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 16m como o caso do poço AS-170 (Figura 224-C) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto o maior valor foi de 130m, 

como o caso do poço AG-072 (Figura 224-D) em operação e captando água do mesmo 

aquífero Serra Grande. 

 

Quadro 136: Jaicós – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 3 43% 

>20 e ≤50 2 29% 

>50 e ≤100 1 14% 

>100 1 14% 

Total 7 100% 

 

 

 Figura 218: Jaicós – Níveis estáticos x Número de poços.  

 

7.12.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todos 

os 20 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) (Quadro 137 e Figura 

219). 
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Quadro 137: Jaicós – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável - 0% 

Potável 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 219: Potabilidade x Número de poços. 

 

Considerando a situação dos poços, apenas 1 (5%) encontrava-se abandonado e os 

demais encontravam-se em operação (Quadro 138, Quadro 139 e Figura 220).   

 

Quadro 138: Jaicós – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0 

Potável 1 19 - - 20 

Total 1 19 0 0 20 
 

 

Quadro 139: Jaicós – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0% 

Potável 5% 95% - - 100% 

Total 5% 95% 0% 0% 100% 
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Figura 220: Jaicós – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 20 poços com águas potáveis, 8 (40%) são 

particulares e 12 (60%) são públicos (Quadro 140 e Figura 221). 

 

Quadro 140: Jaicós - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável - - - - - 0,00% 

Potável 8 40% 12 60% 20 100,00% 

Total 8 40% 12 60% 20 100,00% 

 

 

 

Figura 221: Jaicós – Potabilidade x Terreno. 
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7.12.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 20 poços 

com água coletada no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE < 

3.500µS/cm²) (Figura 222). 

 

 

Figura 222: Jaicós - Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 

 

Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: o único poço abandonado e os 

19 poços em operação, apresentaram água boa para consumo animal (Quadro 141, Quadro 

142 e Figura 223). 

 

Quadro 141: Jaicós - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 1 - - - 1 

Em Operação 19 - - - 19 

Total 20 0 0 0 20 

 

 

Quadro 142: Jaicós - Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 100% - - - 100% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 
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Figura 223: Jaicós - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 224 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 224: Exemplos de poços e situações em Jaicós – (A) Poço MC-161 em operação, (B) 
Poço MC-159 em operação, (C) Poço AS-170 em operação, (D) Poço AG-072 em operação, 

(E) Poço MC-155 abandonado, (F) Poço MM-143 abandonado, (G) Poço MC-160 abandonado 
e (H) Poço MC-198 em operação. 
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7.13 Lagoa do Sítio 

O município de Lagoa do Sítio, com cerca de 805 km² de área territorial e população de 

4.850 pessoas e densidade demográfica de 6,03 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), tem apenas uma pequena parcela inserida na bacia do Guaribas, com cerca de 1% 

de sua área (aproximadamente 8km²) (Figura 225). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 8.990,88 que o coloca na 

4.324ª posição no país, na 54ª posição no estado e na 6ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,541, é o 22º maior entre 

os municípios da bacia. 

Na parcela do município na bacia foram cadastrados apenas 2 poços (Figura 226). 

Não existem drenagens significativas nessa área do município, podendo-se destacar 

apenas a região de nascentes do riacho Canabrava (Figura 226). 

As altitudes encontram-se com valores pouco superiores à 500m, caracterizando a região 

de divisor de águas da bacia (Figura 227). 

Com respeito à hidrogeologia, essa região do município é totalmente representada pelo 

aquífero Cabeças, onde se encontram os únicos dois poços cadastrados (Figura 228). 

 

 

 

 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 286 /525 

 

 
Figura 225: Localização do município de Lagoa do Sítio na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 226: Município de Lagoa do Sítio, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 227: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Lagoa 

do Sítio. 
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Figura 228: Município de Lagoa do Sítio, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.13.1 Situação dos Poços no Município 

Na área do município de Lagoa do Sítio, inserida na bacia do Guaribas, foram cadastrados 

apenas 2 poços, particulares e abandonados (Quadro 143, Figura 229 e Figura 230). 

 

Quadro 143: Situação dos poços em Lagoa do Sítio. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 2 - - - 2 

Total - 2 - - - 2 

 

 
Figura 229: Lagoa do Sítio – Número de poços x Situação. 

 

 
Figura 230: Lagoa do Sítio – Número de poços x Situação x Terreno. 
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7.13.2 Vazões dos poços no Município 

Apenas 2 poços foram cadastrados no município na área da bacia do Guaribas, o AS-219 

(Figura 231-A) e AS-220 (Figura 231-B), ambos abandonados por motivo de obstrução, não 

havendo, portanto, informações sobre seus dados operacionais. 

7.13.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

Os dois poços cadastrados no município, na área da bacia, encontravam-se abandonados 

por obstrução, o que impediu o registro dos seus níveis estáticos e os seus relatórios de 

construção também não foram encontrados. 

7.13.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

Os dois únicos poços (AS-219 e o AS-220) cadastrados no município, na bacia, 

encontravam-se abandonados por obstrução, o que impossibilitou a coleta de suas águas. 

7.13.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Os dois únicos poços (AS-219 e AS-220) cadastrados no município, na área da bacia, 

encontravam-se abandonados por motivo de obstrução, o que impossibilitou a coleta de 

suas águas. 

A Figura 231 mostra imagens dos dois únicos poços cadastrados no município. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 292 /525 

 

 

Figura 231: Exemplos de poços e situações em Lagoa do Sítio – (A) Poço AS-219 
abandonado e (B) Poço AS-220 abandonado. 
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7.14 Monsenhor Hipólito 

O município de Monsenhor Hipólito, com cerca de 401 km² de área territorial e população 

de 7.391 pessoas e densidade demográfica de 18,41 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), está totalmente inserido na região central da bacia do Guaribas (Figura 232). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.136,71 que o coloca na 

5.098ª posição no país, na 156ª posição no estado e na 19ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,561, é o 15º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 128 poços, distribuídos por todo o seu território (Figura 

233). 

As principais drenagens representadas no município são o riacho Riachão, vizinho à sede 

municipal, o riacho Cocos ao sul e a região de nascentes do riacho Jaboti ao norte (Figura 

233). 

As altitudes variam de menos de 300m, no leito do riacho Riachão, até mais de 600m, na 

região norte do município, no limite com Pio IX (Figura 234). 

Com respeito à hidrogeologia, Monsenhor Hipólito está totalmente representado pelo 

aquífero Serra Grande, onde estão todos os 128 poços cadastrados (Figura 235). 
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Figura 232: Localização do município de Monsenhor Hipólito na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 233: Município de Monsenhor Hipólito, drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados. 
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Figura 234: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Monsenhor Hipólito. 
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Figura 235: Município de Monsenhor Hipólito, drenagens, poços cadastrados e 

hidrogeologia. 
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7.14.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 128 poços registrados, 8 (6%) encontravam-se abandonados, 97 (76%) 

em operação, 2 (2%) não foram encontrados no local, 13 (10%) não estavam instalados, 7 

(5%) encontravam-se paralisados e 1 (1%) não teve seu acesso permitido (Quadro 144 e 

Figura 236). 

Com relação à propriedade, dos 128 poços, 28 (22%) são particulares e 100 (78%) são 

públicos (Quadro 144). 

 

Quadro 144: Situação dos poços em Monsenhor Hipólito. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 2 - 6 - 8 

Em Operação - 21 - 76 - 97 

Não encontrado no 
local 

- - - 2 - 2 

Não Instalado - 2 - 11 - 13 

Paralisado - 2 - 5 - 7 

Sem acesso - 1 - - - 1 

Total - 28 - 100 - 128 
 

 
Figura 236: Monsenhor Hipólito – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

237, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 5 são públicos e 2 são particulares; 

 Não instalados – 11 são públicos e 2 são particulares; 

 Em operação – 76 são públicos e 21 são particulares; 

 Abandonados – 6 são públicos e 2 são particulares. 
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Figura 237: Monsenhor Hipólito – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.14.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 0,5 m³/h até 12 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o Quadro 

145. 

 

Quadro 145: Monsenhor Hipólito – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 5 

>1 e ≤5 78 

>5 e ≤10 5 

>10 e ≤50 1 

Total 89 

 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 89 poços, com 

informação sobre sua produção, 5 poços (5%) apresentaram vazões inferiores ou iguais à 

1 m³/h, 78 poços (88%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 5 

m³/h, 5 poços (6%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 

m³/h e apenas 1 poço (1%) apresentou vazão superior à 10 m³/h e inferior ou igual à 50 

m³/h (Figura 238). 

A menor vazão encontrada foi de 0,5 m³/h, para o poço CG-059 (Figura 245-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto a maior vazão foi de 12 m³/h, para o 

poço CG-004 (Figura 245-B) em operação e captando água do mesmo aquífero Serra 

Grande. 
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Figura 238: Monsenhor Hipólito – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.14.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 146 e a Figura 239. 

Segundo a regra, de um total de 22 poços com essa informação, 3 poços (14%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 2 poços (9%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 2 poços (9%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 15 poços (68%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 10m como o caso do poço CG-003 (Figura 245-C) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto o maior valor foi de 236m, 

como o caso do poço CG-072 (Figura 245-D) não instalado e captando água do mesmo 

aquífero Serra Grande. 

 

 

Quadro 146: Monsenhor Hipólito – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 3 14% 

>20 e ≤50 2 9% 

>50 e ≤100 2 9% 

>100 15 68% 

Total 22 100% 
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Figura 239: Monsenhor Hipólito – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.14.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

89 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 88 (99%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e apenas 1 (1%) 

água classificada como não potável (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 147 e 

Figura 240). 

 

Quadro 147: Monsenhor Hipólito – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 1 1% 

Potável 88 99% 

Total 89 100% 

 
Figura 240: Monsenhor Hipólito – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, o único poço com água não potável, encontrava-se 

em operação, enquanto dos 88 poços com águas potáveis, 85 (97%) encontravam-se em 

operação, 2 (2%) não instalados e apenas 1 (1%) paralisado (Quadro 148, Quadro 149 e 

Figura 241).   

 

Quadro 148: Monsenhor Hipólito – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 1 - - 1 

Potável - 85 2 1 88 

Total 0 86 2 1 89 

 

 

Quadro 149: Monsenhor Hipólito – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 100% - - 100% 

Potável - 97% 2% 1% 100% 

Total 0% 97% 2% 1% 100% 

 

 

 

 

Figura 241: Monsenhor Hipólito – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, o único poço com água não potável, é particular, 

enquanto dos 88 poços com águas potáveis, 20 (23%) são particulares e 68 (77%) são 

públicos (Quadro 150 e Figura 242). 
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Quadro 150: Monsenhor Hipólito - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 1 100% - - 1 100,00% 

Potável 20 23% 68 77% 88 100,00% 

Total 21 24% 68 76% 89 100,00% 

 

 
Figura 242: Monsenhor Hipólito – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.14.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 89 poços 

com coleta de água no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE < 

3.500µS/cm²) (Figura 243). 

 
Figura 243: Monsenhor Hipólito – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: todos os 86 poços em operação, 

os 2 poços não instalados e o único poço paralisado, apresentaram água boa para consumo 

animal (Quadro 151, Quadro 152 e Figura 244). 

  

Quadro 151: Monsenhor Hipólito – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 86 - - - 86 

Não Instalado 2 - - - 2 

Paralisado 1 - - - 1 

Total 89 0 0 0 89 

 

Quadro 152: Monsenhor Hipólito – Potabilidade para consumo animal x Situação 
percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 244: Monsenhor Hipólito - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

 

A Figura 245 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.
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Figura 245: Exemplos de poços e situações em Monsenhor Hipólito – (A) Poço CG-059 em 
operação, (B) Poço CG-004 em operação, (C) Poço CG-003 em operação, (D) Poço CG-072 

novo e não instalado, (E) Poço CG-019 abandonado, (F) Poço CG-006 abandonado, (G) 
Poço CG-005 não instalado e (H) Poço CG-118 não instalado. 
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7.15 Paquetá 

O município de Paquetá, com cerca de 432 km² de área territorial e população de 4.147 

pessoas e densidade demográfica de 9,25 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), está 

parcialmente inserido na bacia do Guaribas, com 13% de sua área (aproximadamente 138 

km²) (Figura 246). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 8.578,34 que o coloca na 

4.486ª posição no país, na 66ª posição no estado e na 7ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,509, é o 26º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 27 poços (Figura 247). 

A principal drenagem, nessa região do município, é o rio Guaribas, ao sul (Figura 247). 

As altitudes variam de menos que 200m, no leito do rio Guaribas ao sul, até mais que 500m 

ao norte (Figura 248). 

Com respeito à hidrogeologia, a área é representada pelas seguintes unidades (Figura 

249): 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa 24% da 

área, onde foram cadastrados 6 poços (22% do total). Aflora na porção sul, 

coincidente com o vale do rio Guaribas. 

 

 Aquífero Cabeças – superposto ao aquiclude Pimenteiras, representa 76% da área, 

onde foram cadastrados 21 poços (78% do total). 
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Figura 246: Localização do município de Paquetá na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 247: Município de Paquetá, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 248: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Paquetá. 
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Figura 249: Município de Paquetá, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.15.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 27 poços registrados, 21 (78%) encontravam-se em operação e 6 (22%) 

paralisados (Quadro 153 e Figura 250). 

Com relação à propriedade, dos 27 poços, 20 (74%) são particulares e 7 (26%) são públicos 

(Quadro 153 ). 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

251, com os seguintes resultados: 

 Paralisados – 1 é público e 5 são particulares; 

 Em operação – 6 são públicos e 15 são particulares. 

 

 

Quadro 153: Situação dos poços em Paquetá. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Em Operação - 15 - 6 - 21 

Paralisado - 5 - 1 - 6 

Total - 20 - 7 - 27 

 

 

 

 

Figura 250: Paquetá – Número de poços x Situação. 
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Figura 251: Paquetá– Número de poços x Situação x Terreno. 

 

7.15.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 1 m³/h até 20 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o Quadro 

154. 

 

Quadro 154: Paquetá – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 2 

>1 e ≤5 3 

>5 e ≤10 8 

>10 e ≤50 3 

Total 16 

 

 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 16 poços, com 

informação sobre sua produção, 2 poços (12%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h, 3 poços (19%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 

5 m³/h, 8 poços (50%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 

m³/h e 3 poços (19%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h e inferiores ou iguais à 50 

m³/h (Figura 252). 

A menor vazão encontrada foi de 1 m³/h, para o poço CO-044 (Figura 259-A) paralisado e 

captando água do aquífero Cabeças, enquanto a maior vazão foi de 20 m³/h, para o poço 

CO-060 (Figura 259-B) em operação e captando água do mesmo aquífero Cabeças. 
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Figura 252: Paquetá – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

 

7.15.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores aos 20m e foram agrupados em 2 intervalos, conforme 

o Quadro 155 e a Figura 253. 

Segundo a regra, de um total de 3 poços com essa informação, 1 poço (33%) apresentou 

valor inferior ou igual à 20m e 2 poços (67%) apresentaram valores superiores à 20m e 

inferiores ou iguais à 50m. 

O menor valor encontrado foi de 12m como o caso do poço CO-054 (Figura 259-A) em 

operação e captando água do aquífero Cabeças enquanto o maior valor foi de 23m, como 

o caso do poço LA-022 (Figura 259-B) em operação e captando água do mesmo aquífero 

Cabeças. 

 

 

Quadro 155: Paquetá – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 1 33% 

>20 e ≤50 2 67% 

Total 3 100% 
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Figura 253: Paquetá – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.15.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todos 

os 19 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) (Quadro 156 e Figura 

254). 

 

Quadro 156:  Paquetá – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável - 0% 

Potável 19 100% 

Total 19 100% 

 
Figura 254: Paquetá - Potabilidade x Número de poços. 

 

Considerando a situação dos poços, dos 19 com águas potáveis, 17 (89%) encontravam-

se em operação e 2 (11%) paralisados (Quadro 157 , Quadro 158 e Figura 255).   
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Quadro 157: Paquetá – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0 

Potável - 17 - 2 19 

Total 0 17 0 2 19 

 

Quadro 158: Paquetá – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0% 

Potável - 89% - 11% 100% 

Total 0% 89% 0% 11% 100% 

 

 

 

Figura 255: Paquetá – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 19 poços com águas potáveis, 12 (63%) são 

particulares e 7 (37%) são públicos (Quadro 159 e Figura 256). 

 

Quadro 159: Paquetá - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável - - - - - 0,00% 

Potável 12 63% 7 37% 19 100,00% 

Total 12 63% 7 37% 19 100,00% 
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Figura 256: Paquetá – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.15.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 19 poços 

com águas coletadas no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE < 

3.500µS/cm²) (Figura 257). 

 

 

Figura 257: Paquetá – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 

Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: todos os 17 poços em operação 

e os 2 paralisados apresentaram água boa para consumo animal (Quadro 160, Quadro 161 

e Figura 258). 
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Quadro 160: Paquetá - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 17 - - - 17 

Paralisado 2 - - - 2 

Total 19 0 0 0 19 

 

 

Quadro 161: Paquetá - Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 258: Paquetá - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

 

A Figura 259 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.
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Figura 259: Exemplos de poços e situações em Paquetá – (A) Poço CO-044 paralisado, (B) 
Poço CO-060 em operação, (C) Poço CO-054 em operação, (D) Poço LA-022 em operação, 
(E) Poço CO-056 paralisado, (F) Poço CO-057 paralisado, (G) Poço CO-062 paralisado e (H) 

Poço CO-040 em operação. 
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7.16 Picos 

O município de Picos, com cerca de 577 km² de área territorial e população de 73.414 

pessoas e densidade demográfica de 127,23 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

possui 92% (aproximadamente 532 km²) de sua área na bacia do Guaribas (Figura 260). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 18.531,43 que o coloca na 

2.507ª posição no país, na 14ª posição no estado e na 1ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,698, é o maior entre os 

municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 744 poços destacando-se significativa concentração em 

torno e à leste da sede municipal, como também ao longo do vale do rio Guaribas (Figura 

261). 

As principais drenagens representadas no município, são o rio Guaribas, que corta o 

município de nordeste à sudeste, e o riacho São João, que deságua no primeiro (Figura 

261). 

As altitudes variam de menos que 200m, no leito do rio Guaribas ao sul, até mais que 500m, 

na porção noroeste do município (Figura 262). 

Com respeito à hidrogeologia, Picos é representado pelas seguintes unidades (Figura 263). 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa 46% da 

porção do município na bacia, onde foram cadastrados 553 poços (74% do total). 

Aflora nas regiões centro-sul, sul e leste. 

 

 Aquífero Cabeças – superposto ao aquiclude Pimenteiras, representa 54% da 

porção do município na bacia, onde foram cadastrados 191 poços (26% do total). 

Aflora nas regiões noroeste, norte, centro e leste. 
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Figura 260: Localização do município de Picos na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 261: Município de Picos, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 262: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Picos. 
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Figura 263: Município de Picos, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.16.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 744 poços registrados, 35 (4,5%) encontravam-se abandonados, 579 

(78%) em operação, 22 (3%) não instalados, 67 (9%) paralisados e 41 (5,5%) não tiveram 

seus acessos permitidos (Quadro 162 e Figura 264). 

Com relação à propriedade, dos 744 poços, 604 (81%) são particulares e 136 (18%) são 

públicos (Quadro 162). 

 

Quadro 162: Situação dos poços em Picos. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 23 - 12 - 35 

Em Operação - 476 - 103 - 579 

Não Instalado - 16 - 6 - 22 

Paralisado 1 51 - 15 - 67 

Sem acesso - 38 - - 3 41 

Total - 604 - 136 3 744 
 

 

Figura 264: Picos– Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

265, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 15 são públicos e 51 são particulares; 

 Não instalados – 6 são públicos e 16 são particulares; 

 Em operação – 103 são públicos e 476 são particulares; 

 Abandonados – 12 são públicos e 23 são particulares. 
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Figura 265: Picos– Número de poços x Situação x Terreno. 

 

7.16.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 1,6 m³/h até 110 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o 

Quadro 163. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 246 poços, com 

informação sobre sua produção, 41 poços (17%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h 

e inferiores ou iguais à 5 m³/h, 72 poços (29%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e 

inferiores ou iguais à 10 m³/h, 117 poços (48%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h 

e inferiores ou iguais à 50 m³/h e 16 poços (6%) apresentaram vazões superiores à 50 m³/h 

(Figura 266). 

A menor vazão encontrada foi de 1,6 m³/h, para o poço LA-005 (Figura 273-A) em operação 

e captando água do aquífero Cabeças, enquanto a maior vazão foi de 110 m³/h, para o 

poço MM-033 (Figura 273-B) em operação e captando água do aquífero Serra Grande 

sotoposto ao aquiclude Pimenteiras. 

 

Quadro 163: Picos – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>1 e ≤5 41 

>5 e ≤10 72 

>10 e ≤50 117 

>50 16 

Total 246 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 328 /525 

 

 

Figura 266: Picos – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.16.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 164 e a Figura 267. 

Segundo a regra, de um total de 256 poços com essa informação, 114 poços (44,5%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 109 poços (42,5%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 29 poços (11%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 4 poços (1,5%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 2m como o caso do poço SW-056 (Figura 273-C) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, 

enquanto o maior valor foi de 150m, como o caso do poço AS-017 (Figura 273-D) parado 

na época para manutenção e captando água do aquífero Cabeças. 

 

Quadro 164: Picos – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 114 44,5% 

>20 e ≤50 109 42,5% 

>50 e ≤100 29 11% 

>100 4 2% 

Total 256 100% 
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Figura 267: Picos – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

 

7.16.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

528 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 510 (97%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 18 (3%) águas 

classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 165 e 

Figura 268). 

 

Quadro 165: Picos – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 18 3% 

Potável 510 97% 

Total 528 100% 

 
Figura 268: Picos – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 18 com águas não potáveis, 1 (6%) encontrava-

se abandonado, 13 (72%) em operação, 2 (11%) não instalados e 2 (11%) paralisados, 

enquanto dos 510 poços com águas potáveis, 7 (1.5%) encontravam-se abandonados, 485 

(95%) em operação, 6 (1%) não instalados e 12 (2,5%) paralisados (Quadro 166, Quadro 

167 e Figura 269).   

 

Quadro 166: Picos – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 1 13 2 2 18 

Potável 7 485 6 12 510 

Total 8 498 8 14 528 

 

 

Quadro 167: Picos – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 6% 72% 11% 11% 100% 

Potável 1,5% 95% 1% 2,5% 100% 

Total 1,5% 94% 1,5% 3% 100% 

 

 

 

Figura 269: Picos – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 18 poços com águas não potáveis, 17 (94%) 

são particulares e apenas 1 (6%) é público, enquanto dos 510 poços com águas potáveis, 

414 (81%) são particulares e 96 (19%) são públicos (Quadro 168 e Figura 270). 
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Quadro 168: Picos - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 17 94% 1 6% 18 100,00% 

Potável 414 81% 96 19% 510 100,00% 

Total 431 82% 97 18% 528 100,00% 

 

 
Figura 270: Picos – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.16.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 528 poços 

com aguas coletadas no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE < 

3.500µS/cm²) (Figura 271). 

 
Figura 271: Picos – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 332 /525 

Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: todos os 8 poços abandonados, 

498 em operação, 8 não instalados e 14 paralisados, apresentaram água boa para consumo 

animal (Quadro 169, Quadro 170 e Figura 272). 

 

Quadro 169: Picos - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 8 - - - 8 

Em Operação 498 - - - 498 

Não Instalado 8 - - - 8 

Paralisado 14 - - - 14 

Total 528 0 0 0 528 

 

Quadro 170: Picos - Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 100% - - - 100% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 272: Picos - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

 

A Figura 273 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.
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Figura 273: Exemplos de poços e situações em Picos – (A) Poço LA-005 em operação, (B) 
Poço MM-033 em operação, (C) Poço SW-056 em operação, (D) Poço AS-017 em operação, 
(E) Poço AS-007 abandonado, (F) Poço AS-030 abandonado, (G) Poço AL-003 não instalado 

e (H) Poço MM-025 não instalado. 
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7.17 Pimenteiras 

O município de Pimenteiras, com cerca de 4.500 km² de área territorial e população de 

11.733 pessoas e densidade demográfica de 2,57 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), tem apenas 2% (aproximadamente 113km²) na bacia do Guaribas (Figura 274). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 6.701,99 que o coloca na 

5.271ª posição no país, na 187ª posição no estado e na 24ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,566, é o 11º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município, na bacia, foram cadastrados apenas 2 poços (Figura 275). 

A drenagem principal, nesta pequena porção do município, é o riacho Grotão, com nascente 

na área à leste, já no município de Pio IX (Figura 275). 

As altitudes variam de menos que 500m, no leito do riacho Grotão, até mais que 600m, no 

limite da bacia (Figura 276). 

Com respeito à hidrogeologia, esta porção do município é totalmente representada pelo 

aquífero Serra grande, onde se encontram os únicos dois poços cadastrados (Figura 277). 
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Figura 274: Localização do município de Pimenteiras na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 275: Município de Pimenteiras, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 276: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Pimenteiras. 
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Figura 277: Município de Pimenteiras, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.17.1 Situação dos Poços no Município 

Na área do município de Pimenteiras, inserida na bacia do Guaribas, foram cadastrados 

apenas 2 poços, públicos e em operação (Quadro 171, Figura 278 e Figura 279) 

 

Quadro 171: Situação dos poços em Pimenteiras. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Em Operação - - - 2 - 2 

Total - - - 2 - 2 

 

 
Figura 278: Pimenteiras – Número de poços x Situação. 

 

 
Figura 279: Pimenteiras – Número de poços x Situação x Terreno. 
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7.17.2 Vazões dos poços no Município 

Embora os dois únicos poços cadastrados no município e na área da bacia do Guaribas, o 

TD-241 (Figura 285-A) e TD-242 (Figura 285-E), encontrarem-se em operação, não foi 

possível o conhecimento de suas vazões operacionais por desconhecimento dos 

responsáveis e ausência dos relatórios construtivos dos poços.  

 

7.17.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

Os 2 poços cadastrados no município, na área da bacia, o TD-241 e TD-242, por 

encontrarem-se em operação, não tiveram seus níveis estáticos registrados. Também não 

foram encontrados seus relatórios de construção com dados de produção dos poços. 

 

7.17.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os 

únicos 2 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) (Quadro 172 e Figura 

280). 

 

Quadro 172: Pimenteiras – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável - 0% 

Potável 2 100% 

Total 2 100% 

 

 

Figura 280: Pimenteiras – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação, todos os 2 poços encontravam-se em operação (Quadro 173, 

Quadro 174 e Figura 281).   

 

Quadro 173: Pimenteiras – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0 

Potável - 2 - - 2 

Total 0 2 0 0 2 

  

Quadro 174: Pimenteiras – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0% 

Potável - 100% - - 100% 

Total 0% 100% 0% 0% 100% 

 

Com respeito à propriedade do terreno, todos os 2 poços com águas potáveis, são públicos 

(Quadro 175 e Figura 282). 

 

Figura 281: Pimenteiras – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Quadro 175: Pimenteiras - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável - - - - - 0,00% 

Potável - - 2 100% 2 100,00% 

Total 0 0% 2 100% 2 100,00% 
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Figura 282: Pimenteiras – Potabilidade x Terreno. 

 

7.17.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), os 2 únicos poços 

cadastrados, e em operação, no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE 

< 3.500µS/cm²) (Figura 283, Quadro 176, Quadro 177 e Figura 284). 

 

Figura 283: Pimenteiras - Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 

Quadro 176: Pimenteiras - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 2 - - - 2 

Total 2 0 0 0 2 
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Quadro 177: Pimenteiras - Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Em Operação 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 284: Pimenteiras - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

 

A Figura 285 mostra imagens dos dois únicos poços cadastrados no município.
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Figura 285: Exemplos de poços e situações em Pimenteiras – (A) Poço TD-241 em operação 
com placa de identificação, (B) Poço TD-241 – tanque de alvenaria, (C) Poço TD-241 – 

quadro elétrico e registro de cadastro na parede, (D) Poço TD-241 – caixa d´água em fibra 
para reservação de água, (E) Poço TD-242 em operação com placa de identificação, (F) 

Poço TD-242 – chafariz para distribuição de água, (G) Poço TD-242 – caixa d´água em fibra 
para reservação de água e (H) Poço TD-242 – vista geral da área do poço. 
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7.18 Pio IX 

O município de Pio IX, com cerca de 1.900 km² de área territorial e população de 17.671 

pessoas e densidade demográfica de 9,08 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

possui 95% de sua área (aproximadamente 532 km²) na bacia do Guaribas (Figura 286). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.408,70 que o coloca na 

4.985ª posição no país, na 136ª posição no estado e na 14ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,564, é o 13º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 856 poços, onde se destaca uma baixa concentração na 

sua porção noroeste (Figura 287). 

As drenagens principais são o riacho do Maçal, à leste, e os riachos da Salamanca e 

Grotão, à oeste (Figura 287). 

As altitudes variam de menos que 400m, em direção ao riacho Riachão, na porção sudeste, 

até 800m, na extremidade norte do município, coincidente com o limite da bacia (Figura 

288). 

Com respeito à hidrogeologia, o município está representado pelas seguintes unidades 

(Figura 289) 

 Região de Cristalino – representa cerca de 60% da área do município na bacia, onde 

foram cadastrados 810 poços (95% do total). Aflora em toda região nordeste do 

município. 

 

 Aquífero Serra Grande – representa cerca de 40% da área do município na bacia, 

onde foram cadastrados 46 poços (5% do total). Aflora em toda região noroeste do 

município. 
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Figura 286: Localização do município de Pio IX na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 287: Município de Pio IX, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 288: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Pio IX. 
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Figura 289: Município de Pio IX, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.18.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 856 poços registrados, 71 (8%) encontravam-se abandonados, 590 

(69%) em operação, 2 (0,5%) não foram encontrados no local, 93 (11%) não instalados, 87 

(10%) encontram-se paralisados, 11 (1%) não tiveram seus acessos permitidos e 2 (0,5%) 

poços “conhecidos” apresentaram coordenadas em áreas inacessíveis e não foram 

encontrados (Quadro 178 e Figura 290). 

Com relação à propriedade, dos 856 poços, 755 (88%) são particulares e 100 (12%) são 

públicos (Quadro 178). 

 

Quadro 178: Situação dos poços em Pio IX. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado 1 48 - 22 - 71 

Em Operação - 532 - 58 - 590 

Não encontrado no 
local 

- 2 - - - 2 

Não Instalado - 87 - 6 - 93 

Paralisado - 75 - 12 - 87 

Ponto inacessível - 1 - 1 - 2 

Sem acesso - 10 - 1 - 11 

Total 1 755 - 100 - 856 

 

 

Figura 290: Pio IX– Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

291, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 
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 Paralisados – 12 São públicos e 75 são particulares; 

 Não instalados – 6 são públicos e 87 são particulares; 

 Em operação – 58 são públicos e 532 são particulares; 

 Abandonados – 22 são públicos e 48 são particulares. 
 

 
Figura 291: Pio IX– Número de poços x Situação Terreno. 

 

7.18.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 0,01 m³/h até 40 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o 

Quadro 179. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 305 poços, com 

informação sobre sua produção, 219 poços (72%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h, 67 poços (22%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 

5 m³/h, 12 poços (4%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 

m³/h e 7 poços (2%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h e inferiores ou iguais à 50 

m³/h (Figura 292). 

A menor vazão encontrada foi de 0,01 m³/h, para o poço CG-380 (Figura 299-A) não 

instalado por motivo de baixa vazão e captando água do cristalino, enquanto a maior vazão 

foi de 40 m³/h, para o poço SA-330 (Figura 299-B) não instalado por falta de energia elétrica 

e captando água do mesmo cristalino. 

Quadro 179: Pio IX – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 219 

>1 e ≤5 67 

>5 e ≤10 12 

>10 e ≤50 7 

Total 305 
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Figura 292: Pio IX – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.18.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 180 e a Figura 293. 

Segundo a regra, de um total de 544 poços com essa informação, 375 poços (69%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 138 poços (25%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 21 poços (4%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 10 poços (2%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 1,3m para o poço SA-346 (Figura 299-C) paralisado por 

baixa vazão e captando água do cristalino, enquanto o maior valor foi de 230m, para o poço 

TD-246 (Figura 299-D) em operação e captando água do mesmo cristalino. 

 

Quadro 180: Pio IX – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 375 69% 

>20 e ≤50 138 25% 

>50 e ≤100 21 4% 

>100 10 2% 

Total 544 100% 
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Figura 293: Pio IX – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.18.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

679 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 304 (45%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 375 (55%) 

águas classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃  1.400µS/cm²) (Quadro 181 

e Figura 294). 

Quadro 181: Pio IX – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 375 55% 

Potável 304 45% 

Total 679 100% 
 

 
Figura 294: Pio IX – Potabilidade x Número de poços. 

 

Considerando a situação dos poços, dos 375 com águas não potáveis, 5 (1%) encontravam-

se abandonados, 303 (81%) em operação, 35 (9%) não instalados e 32 (9%) paralisados, 

enquanto dos 304 poços com águas potáveis, 4 (1,5%) encontravam-se abandonados, 234 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 356 /525 

(77%) em operação, 47 (15,5%) não instalados e 19 (6%) paralisados (Quadro 182, Quadro 

183 e Figura 295).   

 

Quadro 182: Pio IX – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 5 303 35 32 375 

Potável 4 234 47 19 304 

Total 9 537 82 51 679 

 

Quadro 183: Pio IX – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 1% 81% 9% 9% 100% 

Potável 1,5% 77% 15,5% 6% 100% 

Total 1% 79% 12% 8% 100% 

 

 

Figura 295: Pio IX – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 375 poços com águas não potáveis, 338 (90%) 

são particulares e 37 (10%) são públicos, enquanto dos 304 poços com águas potáveis, 

277 (91%) são particulares e 27 (9%) são públicos (Quadro 184 e Figura 296). 

 

Quadro 184: Pio IX - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 338 90% 37 10% 375 100,00% 

Potável 277 91% 27 9% 304 100,00% 

Total 615 91% 64 9% 679 100,00% 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 357 /525 

 

Figura 296: Pio IX – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.18.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), as águas dos poços 

cadastrados no município, na área da bacia, mostraram os seguintes resultados: 632 poços 

(93%) apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²), 35 poços (5%) água satisfatória 

(3.500µS/cm² ≤ CE ≤  5.000µS/cm²), 4 poços (0,5%) água pobre (5.000µS/cm² ≤ CE ≤ 

6.500µS/cm²) e 8 poços (1,5%) água insatisfatória (CE > 6.500µS/cm²) (Figura 297). 

 
Figura 297: Pio IX – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 

 

Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: dos 9 poços abandonados, 7 

(78%) apresentaram água boa e 2 (22%) água satisfatória; dos 537 poços em operação, 

502 (93,5%) apresentaram água boa, 27 (5%) água satisfatória, 1 (0,2%) água pobre e 7 
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(1,3%) água insatisfatória; dos 82 poços não instalados, 75 (91,5%) apresentaram água 

boa, 4 (4,9%) água satisfatória, 2 (2,4%) água pobre e 1 (1,2%) água insatisfatória e dos 

51 poços paralisados, 48 (94%) apresentaram água boa, 2 (4%) água satisfatória e 1 (2%) 

água pobre (Quadro 185, Quadro 186 e Figura 298). 

 

Quadro 185: Pio IX – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 7 - - 2 9 

Em Operação 502 7 1 27 537 

Não Instalado 75 1 2 4 82 

Paralisado 48 - 1 2 51 

Total 632 8 4 35 679 

 

 

 

Quadro 186: Pio IX – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 78% - - 22% 100% 

Em Operação 93,5% 1.3% 0,2% 5% 100% 

Não Instalado 91,5% 1,2% 2,4% 5% 100% 

Paralisado 94% - 2% 4% 100% 

Total 93% 1% 1% 5% 100% 

 

 

Figura 298: Pio IX - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 299 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.
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Figura 299: Exemplos de poços e situações em Pio IX – (A) Poço CG-380 não instalado por 
baixa vazão, (B) Poço SA-330 não instalado, (C) Poço SA-346 paralisado, (D) Poço TD-246 

em operação, (E) Poço AN-014 abandonado, (F) Poço AN-048 abandonado, (G) Poço AN-002 
não instalado e (H) Poço AN-137 não instalado. 
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7.19 Santana do Piauí 

O município de Santana do Piauí, com cerca de 111 km² de área territorial e população de 

4.917 pessoas e densidade demográfica de 44,29 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), está quase totalmente inserido na bacia do Guaribas, com 99% (aproximadamente 

99 km²) de sua área na bacia do Guaribas (Figura 300). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.178,07 que o coloca na 

5.081ª posição no país, na 150ª posição no estado e na 16ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,574, é o 10º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 33 poços, destacando-se uma maior densidade na sua 

região central (Figura 301). 

Não existem drenagens significativas nesta porção do município na bacia (Figura 301). 

As altitudes apresentam pouca variação, na faixa de 400m a 500m (Figura 302). 

Com respeito à hidrogeologia, a área de Santana do Piauí, na bacia, é representada pelas 

seguintes unidades (Figura 303): 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa 3% 

(aproximadamente 3 km²) da área, onde foram cadastrados 2 poços (6% do total). 

Aflora em uma pequena porção no seu limite com o vizinho município de 

Sussuapara. 

 

 Aquífero Cabeças – superposto ao aquiclude Pimenteiras, representa 97% 

(aproximadamente 96 km²) da área, onde foram cadastrados 31 poços (94% do 

total). Aflora praticamente em toda a área do município. 
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Figura 300: Localização do município de Santana do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 301: Município de Santana do Piauí, drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados. 
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Figura 302: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Santana do Piauí. 
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Figura 303: Município de Santana do Piauí, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.19.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 33 poços registrados, 3 (9%) encontravam-se abandonados, 23 (70%) 

em operação, 4 (12%) não instalados e 3 (9%) paralisados (Quadro 187 e Figura 304). 

Com relação à propriedade, dos 33 poços, 9 (27%) são particulares e 24 (73%) são públicos 

(Quadro 187). 

 

Quadro 187: Situação dos poços em Santana do Piauí. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - - - 3 - 3 

Em Operação - 8 - 15 - 23 

Não Instalado - 1 - 3 - 4 

Paralisado - - - 3 - 3 

Total - 9 - 24 - 33 

 

 

Figura 304: Santana do Piauí – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

305, com os seguintes resultados: 

 Paralisados – 3 são públicos e nenhum é particular; 

 Não instalados – 3 são públicos e 1 é particular; 

 Em operação – 15 são públicos e 8 são particulares; 

 Abandonados – 3 são públicos e nenhum é particular. 
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Figura 305: Santana do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

7.19.2 Vazões dos poços no Município 

Apenas 1 poço cadastrado no município, na bacia do Guaribas, teve sua vazão de produção 

informada, o SA-101 (Figura 313), com 20 m³/h, em operação e captando água do aquífero 

Cabeças (Quadro 188 e Figura 306).  

 

Quadro 188: Santana do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>10 e ≤50 1 

Total 1 

 
Figura 306: Santana do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 
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7.19.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 189Quadro 188 e a Figura 307. 

Segundo a regra, de um total de 18 poços com essa informação, 3 poços (17%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 5 poços (28%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 8 poços (44%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 2 poços (11%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 5m como o caso do poço SA-144, em operação e captando 

água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras enquanto o maior valor 

foi de 132m, como o caso do poço SA-096, temporariamente parado por uso de poço 

próximo com maior vazão e captando água do aquífero Cabeças. 

 

Quadro 189: Santana do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 3 17% 

>20 e ≤50 5 28% 

>50 e ≤100 8 44% 

>100 2 11% 

Total 18 100% 

 

 
Figura 307: Santana do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.19.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todos 

os 24 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) (Quadro 190 e Figura 

308). 
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Considerando a situação dos poços, 23 (96%) encontravam-se em operação e apenas 1 

(4%) não está instalado (Quadro 191, Quadro 192 e Figura 309).   

Com respeito à propriedade do terreno, 8 (33%) são particulares e 16 (67%) são públicos 

(Quadro 193 e Figura 310). 

 

Quadro 190: Santana do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 0 0% 

Potável 24 100% 

Total 24 100% 

 

 

 
Figura 308: Santana do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 

 

Quadro 191: Santana do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0 

Potável - 23 1 - 24 

Total 0 23 1 0 24 

 

Quadro 192: Santana do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0% 

Potável - 96% 4% - 100% 

Total 0% 96% 4% 0% 100% 
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Figura 309: Santana do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Quadro 193: Santana do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 0 - 0 - 0 0,00% 

Potável 8 33% 16 67% 24 100,00% 

Total 8 33% 16 67% 24 100,00% 

 
Figura 310: Santana do Piauí – Potabilidade x Terreno. 

 

7.19.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 24 poços 

com água coletada no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE < 

3.500µS/cm²) (Figura 311). 

Com respeito à situação o dos poços, todos os 23 em operação e o único não instalado, 

apresentaram água boa para consumo animal (Quadro 194, Quadro 195 e Figura 312). 
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Figura 311: Santana do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 

Quadro 194: Santana do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 23 - - - 23 

Não Instalado 1 - - - 1 

Paralisado - - - - 0 

Total 24 0 0 0 24 
 

Quadro 195: Santana do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado - - - - 0% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 
Figura 312: Santana do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 313 mostra imagens de campo do poço SA-101, em operação, em Santana do 

Piauí. 
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Figura 313: Poço SA-101 em operação em Santana do Piauí – (A) Poço com placa de 
identificação, (B) Casa do quadro de comando, (C) Quadro de comando da bomba, (D) Vista 

do poço com caixa dá água, (E) Vista da caixa d’agua e (F) Vista geral da localidade. 
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7.20 Santo Antônio de Lisboa 

O município de Santo Antônio de Lisboa, com cerca de 385 km² de área territorial e 

população de 6.007 pessoas e densidade demográfica de 15,51 hab/km², segundo o censo 

do IBGE (2010), tem cerca de 94% (aproximadamente 362 km²) de sua área na bacia do 

Guaribas (Figura 314). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 9.225,25 que o coloca na 

4.246ª posição no país, na 51ª posição no estado e na 5ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,584, é o 9º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 112 poços, destacando-se uma maior concentração na 

região da sede municipal e ao longo do riacho Riachão (Figura 315,). 

As principais drenagens são representadas pelo riacho Grotão ao norte, pelo riacho Jaboti 

no centro, e pelo riacho Riachão, no centro sul do município passando pela sede municipal, 

onde recebe as águas do riacho Jaboti (Figura 315). 

As altitudes variam de menos de 300m, ao longo do curso do riacho Riachão, até mais que 

500m, ao norte coincidindo com o divisor de águas da bacia (Figura 316). 

Com respeito à hidrogeologia, a área de Santo Antônio de Lisboa, na bacia, é representada 

pelas seguintes unidades (Figura 317): 

 Aquífero Serra Grande – representa 82% da área, onde foram cadastrados 108 

poços (97% do total). Aflora nas porções centro-sul, sul e norte do município. 

 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa 18% da 

área, onde foram cadastrados 4 poços (3% do total). Aflora nas porções centro-norte 

e sudoeste do município. 
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Figura 314: Localização do município de Santo Antônio de Lisboa na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 375 /525 

 

 
Figura 315: Município de Santo Antônio de Lisboa, drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados. 
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Figura 316: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Santo 

Antônio de Lisboa. 
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Figura 317: Município de Santo Antônio de Lisboa, drenagens, poços cadastrados e 

hidrogeologia. 
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7.20.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 112 poços registrados, 6 (5%) encontravam-se abandonados, 92 (82,5%) 

em operação, 3 (3%) não instalados, 6 (5%) paralisados e 5 (4,5%) não tiveram seus 

acessos permitidos (Quadro 196 e Figura 318). 

Com relação à propriedade, dos 112 poços, 63 (56%) são particulares e 49 (44%) são 

públicos (Quadro148). 

 

Quadro 196: Situação dos poços em Santo Antônio de Lisboa. 

Situação 
Terreno - 

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 2 - 4 - 6 

Em Operação - 52 - 40 - 92 

Não Instalado - 2 - 1 - 3 

Paralisado - 4 - 2 - 6 

Sem acesso - 3 - 2 - 5 

Total - 63 - 49 - 112 

 

 

Figura 318: Santo Antônio de Lisboa – Número de poços x Situação. 
 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

319, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 1 é público e 4 são particulares; 

 Não instalados – 1 é público e 2 são particulares; 

 Em operação – 40 são públicos e 51 são particulares; 

 Abandonados – 4 são públicos e 2 são particulares. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 379 /525 

 

Figura 319: Santo Antônio de Lisboa – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

 

7.20.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 1,5 m³/h até 45 m³/h e foram agrupadas em 3 intervalos, conforme o Quadro 

197. 

 

Quadro 197: Santo Antônio de Lisboa – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>1 e ≤5 11 

>5 e ≤10 9 

>10 e ≤50 5 

Total 25 

 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 25 poços, com 

informação sobre sua produção, 11 poços (44%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h 

e inferiores ou iguais à 5 m³/h, 9 poços (36%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e 

inferiores ou iguais à 10 m³/h e 5 poços (20%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h 

e inferiores ou iguais à 50 m³/h (Figura 320). 

A menor vazão encontrada foi de 1,5 m³/h, para o poço WA-083 (Figura 327-A) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto a maior vazão foi de 45 

m³/h, para o poço WA-048 (Figura 327-B) em operação e captando água do mesmo 

aquífero Serra Grande. 
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Figura 320: Santo Antônio de Lisboa – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.20.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 198 e a Figura 321. 

Segundo a regra, de um total de 35 poços com essa informação, 11 poços (31,5%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 8 poços (23%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 5 poços (14%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 11 poços (31,5%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 5m como o caso do poço WA-090 (Figura 327-C) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto o maior valor foi de 190m, 

como o caso do poço SA-243 (Figura 327-D) em operação e captando água do mesmo 

aquífero Serra Grande. 

 

Quadro 198: Santo Antônio de Lisboa– Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 
  

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 11 31,5% 

>20 e ≤50 8 23% 

>50 e ≤100 5 14% 

>100 11 31,5% 

Total 35 100% 
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Figura 321: Santo Antônio de Lisboa– Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.20.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todos 

os 77 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, apresentaram águas 

classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) (Quadro 199 e Figura 

322). 

 

Quadro 199: Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 0 0% 

Potável 77 100% 

Total 77 100% 

 

 

Figura 322: Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, 74 (96%) encontravam-se em operação, 1 (1%) não 

instalado e 2 (3%) paralisados (Quadro 200, Quadro 201 e Figura 323).   

 

Quadro 200: Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0 

Potável - 74 1 2 77 

Total 0 74 1 2 77 

 

Quadro 201: Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - - - 0% 

Potável - 96% 1% 3% 100% 

Total 0% 96% 1% 3% 100% 

 

 

Figura 323: Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, 46 (60%) são particulares e 31 (40%) são públicos 

(Quadro 202 e Figura 324). 

 

Quadro 202: Santo Antônio de Lisboa - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável - - - - - 0,00% 

Potável 46 60% 31 40% 77 100,00% 

Total 46 60% 31 40% 77 100,00% 
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Figura 324 Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.20.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 77 poços 

com água coletada no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE < 

3.500µS/cm²) (Figura 325). 

 

 

Figura 325: Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade para consumo animal x Número de 
poços. 

 

Com respeito à situação dos poços, todos os 74 em operação, o único não instalado e os 

2 paralisados, apresentaram água boa para consumo animal (Quadro 203, Quadro 204 e 

Figura 326). 
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Quadro 203: Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 74 - - - 74 

Não Instalado 1 - - - 1 

Paralisado 2 - - - 2 

Total 77 0 0 0 77 

 

 

Quadro 204: Santo Antônio de Lisboa – Potabilidade para consumo animal x Situação 
percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 326: Santo Antônio de Lisboa - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 327 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 327: Exemplos de poços e situações em Santo Antônio de Lisboa – (A) Poço WA-083 
em operação, (B) Poço WA-048 em operação, (C) Poço WA-090 em operação, (D) Poço SA-

243 em operação, (E) Poço SA-207 abandonado, (F) Poço SA-241 abandonado, (G) Poço 
WA-058 não instalado e (H) Poço WA-112 não instalado. 
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7.21 São João da Canabrava 

O município de São João da Canabrava, com cerca de 480 km² de área territorial e 

população de 4.445 pessoas e densidade demográfica de 9,26 hab/km², segundo o censo 

do IBGE (2010), tem cerca de 86% (aproximadamente 412 km²) de sua área na bacia do 

Guaribas (Figura 328). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.159,66 que o coloca na 

5.087ª posição no país, na 152ª posição no estado e na 17ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,559, é o 17º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 94 poços, com destaque para uma maior concentração na 

região próxima à sede municipal e ao longo da BR 407 e do vale do riacho Canabrava ao 

sul (Figura 329). 

A principal drenagem é o riacho Canabrava, que corta o município de noroeste, onde nasce, 

para sudeste, onde encontra o riacho Guaribas no vizinho município de Santo Antônio de 

Lisboa (Figura 329). 

As altitudes variam de menos que 300m, ao sul da sede municipal no vale do riacho 

Guaribas, até mais que 500m, na porção noroeste no limite da bacia e região nascente 

desse riacho (Figura 330). 

Com respeito à hidrogeologia, a área do município, na bacia, é representada pelas 

seguintes unidades (Figura 331): 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa 37% da 

área, onde foram cadastrados 69 poços (73% do total). Aflora praticamente em toda 

a porção leste do município, com exceção de uma pequena região ao sul e outra à 

nordeste. 

 

 Aquífero Cabeças – superposto ao aquiclude Pimenteiras, representa cerca de 63% 

da área, onde foram cadastrados 25 poços (27% do total). Aflora em toda a porção 

oeste do município e em pequenas porções à nordeste e sul. 
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Figura 328: Localização do município de São João da Canabrava na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 329: Município de São João da Canabrava, drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados. 
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Figura 330: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de São 

João da Canabrava. 
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Figura 331: Município de São João da Canabrava, drenagens, poços cadastrados e 

hidrogeologia. 
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7.21.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 94 poços registrados, 5 (5%) encontravam-se abandonados, 74 (79%) 

em operação, 11 (12%) não estão instalados e 4 (4%) encontram-se paralisados (Quadro 

205 e Figura 332). 

Com relação à propriedade, dos 94 poços, 67 (71%) são particulares e 27 (29%) são 

públicos (Quadro 205). 

 

Quadro 205: Situação dos poços em São João da Canabrava. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 2 - 3 - 5 

Em Operação - 52 - 22 - 74 

Não Instalado - 9 - 2 - 11 

Paralisado - 4 - - - 4 

Total - 67 - 27 - 94 

 

 

Figura 332: São João da Canabrava – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

333, com os seguintes resultados: 

 Paralisados – Nenhum é público e 4 são particulares; 

 Não instalados – 2 são públicos e 9 são particulares; 

 Em operação – 22 são públicos e 52 são particulares; 

 Abandonados – 3 são públicos e 2 são particulares. 
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Figura 333: São João da Canabrava – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

7.21.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 3 m³/h até 90 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o Quadro 

206. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 64 poços, com 

informação sobre sua produção, 22 poços (34%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h 

e inferiores ou iguais à 5 m³/h, 23 poços (36%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e 

inferiores ou iguais à 10 m³/h, 18 poços (28%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h 

e inferiores e iguais à 50 m³/h e 1 poço (2%) apresentou vazão superior à 50 m³/h (Figura 

334). 

A menor vazão encontrada foi de 3 m³/h, para o poço WA-197 (Figura 341-A) em operação 

e captando água do aquífero Cabeças, enquanto a maior vazão foi de 90 m³/h, para o poço 

WA-180 (Figura 341-B) em operação e captando água do aquífero Serra Grande, sotoposto 

ao aquiclude Pimenteiras. 

 

Quadro 206: São João da Canabrava – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>1 e ≤5 22 

>5 e ≤10 23 

>10 e ≤50 18 

>50 1 

Total 64 
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Figura 334: São João da Canabrava – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.21.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 207 e a Figura 335. 

Segundo a regra, de um total de 68 poços com essa informação, 25 poços (37%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 30 poços (44%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 9 poços (13%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 4 poços (6%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 6m como o caso do poço WA-169 (Figura 341-C) 

paralisado e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, 

enquanto o maior valor foi de 173m, como o caso do poço WA-195 (Figura 341-D) em 

operação e captando água do aquífero Cabeças. 

 

Quadro 207: São João da Canabrava – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 25 37% 

>20 e ≤50 30 44% 

>50 e ≤100 9 13% 

>100 4 6% 

Total 68 100% 
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Figura 335: São João da Canabrava – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

 

7.21.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

72 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 69 (96%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e apenas 3 (4%) 

águas classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃  1.400µS/cm²) (Quadro 208 

e Figura 336). 

 

Quadro 208: São João da Canabrava – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 3 4% 

Potável 69 96% 

Total 72 100% 

 
Figura 336: São João da Canabrava – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 3 com águas não potáveis, 2 (67%) encontravam-

se em operação e 1 (33%) não instalado, enquanto dos 69 poços com águas potáveis, 65 

(94%) encontravam-se em operação, 3 (4,5%) não instalados e 1 (1,5%) paralisado 

(Quadro 209, Quadro 210 e Figura 337).   

 

Quadro 209: São João da Canabrava – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 2 1 - 3 

Potável - 65 3 1 69 

Total 0 67 4 1 72 

 

Quadro 210: São João da Canabrava – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 67% 33% - 100% 

Potável - 94% 4,5% 1,5% 100% 

Total 0% 93% 6% 1% 100% 

 

 

 

 

Figura 337: São João da Canabrava – Potabilidade x Situação dos poços. 
 

 

Com respeito à propriedade do terreno, todos os 3 poços com águas não potáveis, são 

particulares, enquanto dos 69 poços com águas potáveis, 50 (72%) são particulares e 19 

(28%) são públicos (Quadro 211 e Figura 338). 
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Quadro 211: São João da Canabrava - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 3 100% 0 0% 3 100,00% 

Potável 50 72% 19 28% 69 100,00% 

Total 53 74% 19 26% 72 100,00% 
 

 

Figura 338: São João da Canabrava – Potabilidade x Terreno. 
 

 

7.21.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 72 poços 

com águas coletadas no município, na área da bacia, apresentaram água boa (CE < 

3.500µS/cm²) (Figura 339). 

 
Figura 339: São João da Canabrava – Potabilidade para consumo animal x Número de 

poços. 
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Com respeito à situação dos poços, todos os 67 em operação, 4 não instalados e o único 

paralisado, apresentaram água boa para consumo animal (Quadro 212, Quadro 213 e 

Figura 340). 

 

Quadro 212: São João da Canabrava – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 67 - - - 67 

Não Instalado 4 - - - 4 

Paralisado 1 - - - 1 

Total 72 0 0 0 72 

 

Quadro 213: São João da Canabrava – Potabilidade para consumo animal x Situação 
percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 340: São João da Canabrava - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

 

A Figura 341  mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam.
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Figura 341: Exemplos de poços e situações em São João da Canabrava – (A) Poço WA-197 
em operação, (B) Poço WA-180 em operação, (C) Poço WA-169 paralisado, (D) Poço WA-195 

em operação, (E) Poço AS-222 abandonado, (F) Poço WA-193 abandonado, (G) Poço WA-
158 não instalado e (H) Poço WA-224 não instalado. 
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7.22 São José do Piauí 

O município de São José do Piauí, com cerca de 373 km² de área territorial e população de 

6.591 pessoas e densidade demográfica de 18,06 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), tem cerca de 54% (aproximadamente 8km²) de sua área na bacia do Guaribas 

(Figura 342). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.873,15 que o coloca na 

4.758ª posição no país, na 104ª posição no estado e na 12ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,552, é o 19º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 67 poços, destacando-se uma maior concentração na 

região à oeste da sede municipal (Figura 343). 

Não existem drenagens significativas nessa região de São José do Piauí na bacia (Figura 

343). 

As altitudes variam de menos que 400m nas proximidades de sua sede e em direção ao 

sudeste, até mais que 500m, no limite da bacia à oeste (Figura 344). 

Com respeito à hidrogeologia, essa área do município é totalmente representada pelo 

aquífero Cabeças, superposto ao aquiclude Pimenteiras, onde se encontram todos os 67 

poços cadastrados (Figura 345). 
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Figura 342: Localização do município de São José do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 343: Município de São José do Piauí, drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados. 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 404 /525 

 

 
Figura 344: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de São 

José do Piauí. 
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Figura 345: Município de São José do Piauí, drenagens, poços cadastrados e 

hidrogeologia. 
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7.22.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 67 poços registrados, 13 (19,5%) encontravam-se abandonados, 45 

(67%) em operação, 3 (4,5%) não instalados, 5 (7,5%) paralisados e 1 (1,5%) não teve seu 

acesso permitido (Quadro 214 e Figura 346). 

Com relação à propriedade, dos 67 poços, 34 (51%) são particulares e 33 (49%) são 

públicos (Quadro 214). 

 

Quadro 214: Situação dos poços em São José do Piauí. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 3 - 10 - 13 

Em Operação - 26 - 19 - 45 

Não Instalado - 2 - 1 - 3 

Paralisado - 2 - 3 - 5 

Sem acesso - 1 - - - 1 

Total - 34 - 33 - 67 

 

 

Figura 346: São José do Piauí – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

347, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 3 são públicos e 2 são particulares; 

 Não instalados – 1 é público e 2 são particulares; 

 Em operação – 19 são públicos e 26 são particulares; 

 Abandonados – 10 são públicos e 3 são particulares. 
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Figura 347: São José do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.22.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 1,5 m³/h até 33 m³/h e foram agrupadas em 3 intervalos, conforme o Quadro 

215. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 17 poços, com 

informação sobre sua produção, 7 poços (41%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h 

e inferiores ou iguais à 5 m³/h, 6 poços (35%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e 

inferiores ou iguais à 10 m³/h e 4 poços (24%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h 

e inferiores ou iguais à 50 m³/h (Figura 348). 

A menor vazão encontrada foi de 1,5 m³/h, para o poço CG-130 (Figura 355-A) em operação 

e captando água do aquífero Cabeças, enquanto a maior vazão foi de 33 m³/h, para o poço 

AL-221 (Figura 355-B) em operação e captando água do mesmo aquífero Cabeças. 

 

 

Quadro 215: São José do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>1 e ≤5 7 

>5 e ≤10 6 

>10 e ≤50 4 

Total 17 
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Figura 348: São José do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.22.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 216 e a Figura 349. 

Segundo a regra, de um total de 16 poços com essa informação, 4 poços (25%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 4 poços (25%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 3 poços (19%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 5 poços (31%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 5m como o caso do poço AL-250 (Figura 355-C) em 

operação e captando água do aquífero Cabeças, enquanto o maior valor foi de 293m, como 

o caso do poço AL-231 (Figura 355-D) em operação e captando água do mesmo aquífero 

Cabeças. 

 

Quadro 216: São José do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 4 25% 

>20 e ≤50 4 25% 

>50 e ≤100 3 19% 

>100 5 31% 

Total 16 100% 
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Figura 349: São José do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

 

7.22.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

39 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 38 (97%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e apenas 1 (3%) 

água classificada como não potável (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 217 e 

Figura 350). 

 

Quadro 217: São José do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 1 3% 

Potável 38 97% 

Total 39 100% 

 

 
Figura 350: São José do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, todos os 39 encontravam-se em operação (Quadro 

218, Quadro 219 e Figura 351).   

 

Quadro 218: São José do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 1 - - 1 

Potável - 38 - - 38 

Total 0 39 0 0 39 

 

 

Quadro 219: São José do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 100% - - 100% 

Potável - 100% - - 100% 

Total 0% 100% 0% 0% 100% 

 

 

 

 

Figura 351: São José do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

 

Com respeito à propriedade do terreno, o único poço com água não potável, é particular, 

enquanto dos 38 poços com águas potáveis, 20 (53%) são particulares e 18 (47%) são 

públicos (Quadro 220 e Figura 352). 
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Quadro 220: São José do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 1 100% 0 0% 1 100,00% 

Potável 20 53% 18 47% 38 100,00% 

Total 21 54% 18 46% 39 100,00% 
 

 
Figura 352: São José do Piauí – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.22.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 39 poços 

com água coletada e em operação no município, na área da bacia, apresentaram água boa 

(CE < 3.500µS/cm²) (Figura 353, Quadro 221, Quadro 222 e Figura 354). 

 

 
Figura 353: São José do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Quadro 221: São José do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 39 - - - 39 

Não Instalado - - - - 0 

Paralisado - - - - 0 

Total 39 0 0 0 39 

 

 

Quadro 222: São José do Piauí – Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado - - - - 0% 

Paralisado - - - - 0% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 354: São José do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 355 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 355: Exemplos de poços e situações em São José do Piauí – (A) Poço CG-130 em 
operação, (B) Poço AL-221 em operação, (C) Poço AL-250 em operação, (D) Poço AL-231 

em operação, (E) Poço AL-225 abandonado, (F) Poço AL-241 abandonado, (G) Poço AL-252 
não instalado e (H) Poço CG-127 não instalado. 
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7.23 São Julião 

O município de São Julião, com cerca de 291 km² de área territorial e população de 5.675 

pessoas e densidade demográfica de 19,50 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

está totalmente inserido na bacia do Guaribas (Figura 356). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.025,78 que o coloca na 

5.142ª posição no país, na 163ª posição no estado e na 21ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,594, é o 5º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 121 poços, bem distribuídos por todo o seu território 

(Figura 357). 

As principais drenagens representadas são os riachos das Favelas, ao norte, e São Julião, 

cortando o município de sudeste para noroeste (Figura 357). 

As altitudes variam de menos que 400m, notadamente nos vales dos dois riachos citados, 

até quase 500m no seu limite sudeste (Figura 358). 

Com respeito à hidrogeologia, o município está representado pelas seguintes unidades 

(Figura 359): 

 Região de Cristalino – aquífero do tipo fraturado, representa cerca de 29% da sua 

área, onde foram cadastrados 94 poços (77% do total). Aflora em parte de sua 

porção central e em todas as porções norte e leste. 

 

 Aquífero Serra Grande – representa cerca de 71% de sua área, onde foram 

cadastrados 27 poços (23% do total). Aflora em toda região sul e sudoeste. 
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Figura 356: Localização do município de São Julião na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 357: Município de São Julião, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 358: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de São 

Julião. 
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Figura 359: Município de São Julião, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.23.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 121 poços registrados, 9 (7,5%) encontravam-se abandonados, 67 

(55,5%) em operação, 2 (2%) não foram encontrados no local, 11 (9%) não instalados, 28 

(23%) paralisados e 4 (3%) dos poços foram construídos em área de represamento, na 

época de longa estiagem, e encontravam-se submersos (Quadro 223 e Figura 360). 

Com relação à propriedade, dos 121 poços, 91 (75%) são particulares e 26 (21%) são 

públicos (Quadro 223). 

 

Quadro 223: Situação dos poços em São Julião. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 2 - 7 - 9 

Em Operação - 54 - 13 - 67 

Não encontrado no 
local 

- - - 2 - 2 

Não Instalado - 10 - 1 - 11 

Paralisado - 25 - 3 - 28 

Submerso 4 - - - - 4 

Total 4 91 - 26 - 121 

 
Figura 360: São Julião – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

361, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 3 são públicos e 25 são particulares; 

 Não instalados – 1 é público e 10 são particulares; 

 Em operação – 13 são públicos e 54 são particulares; 

 Abandonados – 7 são públicos e 2 são particulares. 
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Figura 361: São Julião – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

 

7.23.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 0,05 m³/h até 10 m³/h e foram agrupadas em 3 intervalos, conforme o 

Quadro 224. 

 

Quadro 224: São Julião – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 20 

>1 e ≤5 6 

>5 e ≤10 8 

Total 34 

 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 34 poços, com 

informação sobre sua produção, 20 poços (59%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h, 6 poços (18%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 

5 m³/h e 8 poços (23%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 

10 m³/h (Figura 362). 

A menor vazão encontrada foi de 0,05 m³/h, como o caso do poço CG-248 (Figura 369-A) 

em operação e captando água do cristalino, enquanto a maior vazão foi de 10 m³/h, para o 

poço CG-421 (Figura 369-B) em operação e captando água do mesmo cristalino. 
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Figura 362: São Julião – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

7.23.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 50m e foram agrupados em 3 intervalos, conforme o 

Quadro 225 e a Figura 363. 

Segundo a regra, de um total de 61 poços com essa informação, 49 poços (80,5%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 10 poços (16,5%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m e 2 poços (3%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m. 

 

Quadro 225: São Julião – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 49 80,5% 

>20 e ≤50 10 16,5% 

>50 e ≤100 2 3% 

Total 61 100% 

 
Figura 363: São Julião – Níveis estáticos x Número de poços. 
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O menor valor encontrado foi de 2m como o caso do poço AL-553 (Figura 369-C) em 

operação e captando água do aquífero cristalino, enquanto o maior valor foi de 80m, como 

o caso do poço SA-546 (Figura 369-D) em operação e captando água do aquífero Serra 

Grande. 

 

7.23.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

95 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 28 (29%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 67 (71%) 

águas classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃  1.400µS/cm²) (Quadro 226 

e Figura 364). 

 

Quadro 226: São Julião – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 67 71% 

Potável 28 29% 

Total 95 100% 
 

 

Figura 364: São Julião – Potabilidade x Número de poços. 

 

 

Considerando a situação dos poços, dos 67 com águas não potáveis, 49 (73%) 

encontravam-se em operação, 7 (10,5%) não instalados e 11 (16,5%) paralisados, 

enquanto dos 28 poços com águas potáveis, 1 (4%) encontrava-se abandonado, 15 (53%) 

em operação, 4 (14%) não instalados e 8 (29%) paralisados (Quadro 227, Quadro 228 e 

Figura 365).   
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Com respeito à propriedade do terreno, dos 67 poços com águas não potáveis, 55 (82%) 

são particulares e 12 (18%) são públicos, enquanto dos 28 poços com águas potáveis, 25 

(89%) são particulares e 3 (11%) são públicos (Quadro 229 e Figura 366). 

 

Quadro 227: São Julião – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 49 7 11 67 

Potável 1 15 4 8 28 

Total 1 64 11 19 95 

 

 

Quadro 228: São Julião – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 73% 10,5% 16,5% 100% 

Potável 4% 53% 14% 29% 100% 

Total 1% 67% 12% 20% 100% 

 

 

Figura 365: São Julião – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Quadro 229: São Julião - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 55 82% 12 18% 67 100,00% 

Potável 25 89% 3 11% 28 100,00% 

Total 80 84% 15 16% 95 100,00% 
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Figura 366: São Julião – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.23.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), os 95 poços com 

águas coletadas no município, na área da bacia, mostraram os seguintes resultados: 87 

poços (92%) apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²), 7 poços (7%) água satisfatória 

(3.500µS/cm² ≤ CE ≤  5.000µS/cm²) e 1 poço (1%) água pobre (5.000µS/cm² ≤ CE ≤ 

6.500µS/cm²) (Figura 367). 

 

 
Figura 367: São Julião - Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: o único poço abandonado 

apresentou água boa; dos 64 poços em operação, 58 (90,5%) apresentaram água boa, 5 

(8%) água satisfatória e 1 (1,5%) água pobre; todos os 11 poços não instalados 

apresentaram água boa e dos 19 poços paralisados, 17 (89%) apresentaram água boa e 2 

(11%) água satisfatória (Quadro 230, Quadro 231 e Figura 368). 

 

Quadro 230: São Julião - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 1 - - - 1 

Em Operação 58 - 1 5 64 

Não Instalado 11 - - - 11 

Paralisado 17 - - 2 19 

Total 87 0 1 7 95 

 

Quadro 231: São Julião - Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 100% - - - 100% 

Em Operação 90,5% - 1,5% 8% 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 89% - - 11% 100% 

Total 92% 0% 1% 7% 100% 

 

 

 

Figura 368: São Julião - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 369 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 369: Exemplos de poços e situações em São Julião – (A) Poço CG-248 em operação, 
(B) Poço CG-421 em operação, (C) Poço AL-553 em operação, (D) Poço SA-546 em 

operação, (E) Poço AL-554 abandonado, (F) Poço AL-594 abandonado, (G) Poço AL-376 
paralisado e (H) Poço CG-396 não instalado. 

 



 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 429 /525 

7.24 São Luís do Piauí 

O município de São Luís do Piauí, com cerca de 218 km² de área territorial e população de 

2.561 pessoas e densidade demográfica de 11,62 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), está quase totalmente inserido na bacia do Guaribas, com cerca de 93% 

(aproximadamente 203 km²) de sua área total (Figura 370). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 6.624,34 que o coloca na 

5.302ª posição no país, na 193ª posição no estado e na 25ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,554, é o 18º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 32 poços, bem distribuídos em toda a área da bacia 

(Figura 371). 

As suas principais drenagens são os riachos Guaribas, cortando todo o município, Grotão, 

na sua porção central e Canabrava à sudoeste (Figura 371). 

As altitudes variam de mais que 500m, na sua região nordeste, até 400m nas suas demais 

regiões (Figura 372). 

Com respeito à hidrogeologia, São Luís do Piauí é representado pelas seguintes unidades 

(Figura 373): 

 Aquífero Serra Grande – representa cerca de 35% da área, onde foram cadastrados 

5 poços (16% do total). Aflora nas suas regiões centro-leste e nordeste. 

 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa cerca de 

65% da área, onde foram cadastrados 27 poços (84% do total). Aflora nas regiões 

centro-oeste, noroeste e sudoeste. 
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Figura 370: Localização do município de São Luís do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 371: Município de São Luís do Piauí, drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados. 
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Figura 372: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de São 

Luís do Piauí. 
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Figura 373: Município de São Luís do Piauí, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.24.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 32 poços registrados, 5 (16%) encontravam-se abandonados, 26 (81%) 

em operação e 1 (3%) não instalado (Quadro 232 e Figura 374). 

Com relação à propriedade, dos 32 poços, 8 (25%) são particulares e 24 (75%) são públicos 

(Quadro 232). 

 

Quadro 232: Situação dos poços em São Luís do Piauí. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 2 - 3 - 5 

Em Operação - 5 - 21 - 26 

Não Instalado - 1 - - - 1 

Total - 8 - 24 - 32 

 

 

 

Figura 374: São Luís do Piauí – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

375, com os seguintes resultados: 

 

 Não instalados – Nenhum é público e 1 é particular; 

 Em operação – 21 são públicos e 5 são particulares; 

 Abandonados – 3 são públicos e 2 são particulares. 
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Figura 375: São Luís do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.24.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 10 m³/h até 12 m³/h e foram agrupadas em 2 intervalos, conforme o Quadro 

233. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 2 poços, com 

informação sobre sua produção, 1 poço (50%) apresentou vazão superior à 5 m³/h e inferior 

ou igual à 10 m³/h e 1 poço (50%) apresentou vazão superior à 10 m³/h e inferior ou igual 

à 50 m³/h (Figura 376). 

A menor vazão encontrada foi de 10 m³/h, para o poço WA-198 (Figura 383-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, enquanto 

a maior vazão foi de 12 m³/h, para o poço WA-181 (Figura 383-B) em operação e captando 

água do mesmo aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras. 

 

 

Quadro 233: São Luís do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

>5 e ≤10 1 

>10 e ≤50 1 

Total 2 
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Figura 376: São Luís do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.24.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 234 e a Figura 377. 

Segundo a regra, de um total de 14 poços com essa informação, 3 poços (21%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 6 poços (43%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 4 poços (29%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e apenas 1 poço (7%) apresentou valor 

superior à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 10m como o caso do poço SA-211 (Figura 383-C) em 

operação e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, 

enquanto o maior valor foi de 130m, como o caso do poço SA-204 (Figura 383-D) em 

operação e captando água do mesmo aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude 

Pimenteiras. 

 

Quadro 234: São Luís do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 3 21% 

>20 e ≤50 6 43% 

>50 e ≤100 4 29% 

>100 1 7% 

Total 14 100% 
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Figura 377: São Luís do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

 

7.24.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

26 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 25 (96%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e apenas 1 (4%) 

água classificada como não potável (condutividade elétrica ˃ 1.400µS/cm²) (Quadro 235 e 

Figura 378). 

 

Quadro 235: São Luís do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 1 4% 

Potável 25 96% 

Total 26 100% 

 
Figura 378: São Luís do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, o único poço com água não potável, não se encontra 

instalado, enquanto os demais 25 poços com águas potáveis, encontravam-se em operação 

(Quadro 236, Quadro 237 e Figura 379).   

 

Quadro 236: São Luís do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - 1 - 1 

Potável - 25 - - 25 

Total 0 25 1 0 26 

 

 

Quadro 237: São Luís do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - - 100% - 100% 

Potável - 100% - - 100% 

Total 0% 96% 4% 0% 100% 

 

 

 

 

Figura 379: São Luís do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, o único poço com água não potável, é particular, 

enquanto dos 25 poços com águas potáveis, 4 (16%) são particulares e 21 (84%) são 

públicos (Quadro 238 e Figura 380). 
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Quadro 238: São Luís do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 1 100% - - 1 100,00% 

Potável 4 16% 21 84% 25 100,00% 

Total 5 19% 21 81% 26 100,00% 
 

 
Figura 380: São Luís do Piauí – Potabilidade x Terreno. 

 

7.24.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), todos os 25 poços 

com água coletada e em operação no município, na área da bacia, apresentaram água boa 

(CE < 3.500µS/cm²) para consumo animal (Figura 381, Quadro 239, Quadro 240 e Figura 

382). 

 
Figura 381: São Luís do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

:  
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Quadro 239: São Luís do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 25 - - - 25 

Total 25 0 0 0 25 

 

 

Quadro 240: São Luís do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Total 100% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 382: São Luís do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 383 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 383: Exemplos de poços e situações em São Luís do Piauí – (A) Poço WA-198 em 
operação, (B) Poço WA-181 em operação, (C) Poço SA-211 em operação, (D) Poço SA-204 

em operação, (E) Poço SA-219 abandonado, (F) Poço SA-226 abandonado, (G) Poço WA-192 
não instalado e (H) Poço SA-213 em operação. 
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7.25 Sussuapara 

O município de Sussuapara, com cerca de 205 km² de área territorial e população de 6.229 

pessoas e densidade demográfica de 29,70 hab/km², segundo o censo do IBGE (2010), 

está totalmente inserido na bacia do Guaribas (Figura 384). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 7.295,99 que o coloca na 

5.041ª posição no país, na 145ª posição no estado e na 15ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,586, é o 7º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 250 poços, destacando-se uma concentração com 

alinhamento nordeste – sudoeste, coincidente com o vale do rio Guaribas e a BR-407/PI-

283 (Figura 385). 

A principal drenagem é representada pelo rio Guaribas, que corta toda porção central do 

município na direção nordeste - sudoeste (Figura 385). 

As altitudes variam de menos que 300m, em toda a sua porção central no vale do rio 

Guaribas, até mais que 500m, em uma área elevada restrita à noroeste (Figura 386). 

Com respeito à hidrogeologia, Sussuapara é representada pelas seguintes unidades 

(Figura 387): 

 Aquífero Serra Grande – representa cerca de 9% da área, onde não foram 

cadastrados poços. Aflora na porção sudeste do município. 

 

 Aquiclude Pimenteiras – superposto ao aquífero Serra Grande, representa cerca de 

84% da área, onde foram cadastrados 246 poços (98% do total). Aflora na maior 

parte do município, nas porções centro, noroeste e sudeste. 

 

 Aquífero Cabeças – superposto ao aquiclude Pimenteiras, representa cerca de 7% 

da área, onde foram cadastrados 4 poços (2% do total). Aflora em regiões restritas 

do município, à leste e noroeste. 
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Figura 384: Localização do município de Sussuapara na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 385: Município de Sussuapara, drenagens e distribuição dos poços cadastrados. 
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Figura 386: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de 

Sussuapara. 
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Figura 387: Município de Sussuapara, drenagens, poços cadastrados e hidrogeologia. 
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7.25.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 250 poços registrados, 4 (1,5%) encontravam-se abandonados, 221 

(88,5%) em operação, 4 (1,5%) não instalados, 17 (7%) paralisados e 4 (1,5%) não tiveram 

seus acessos permitidos (Quadro 241 e Figura 388). 

Com relação à propriedade, dos 250 poços, 202 (81%) são particulares e 48 (19%) são 

públicos (Quadro 241). 

 

Quadro 241: Situação dos poços em Sussuapara. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 3 - 1 - 4 

Em Operação - 178 - 43 - 221 

Não Instalado - 3 - 1 - 4 

Paralisado - 14 - 3 - 17 

Sem acesso - 4 - - - 4 

Total - 202 - 48 - 250 

 

 

Figura 388: Sussuapara – Número de poços x Situação. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

389, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 3 são públicos e 14 são particulares; 

 Não instalados – 1 é público e 3 são particulares; 

 Em operação – 43 são públicos e 178 são particulares; 

 Abandonados – 1 é público e 3 são particulares. 
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 Figura 389: Sussuapara – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.25.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 1 m³/h até 80 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o Quadro 

242. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 67 poços, com 

informação sobre sua produção, 1 poço (2%) apresentou vazão inferior ou igual à 1 m³/h, 9 

poços (13%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 m³/h, 53 

poços (79%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h e inferiores ou iguais à 50 m³/h e 

4 poços (6%) apresentaram vazões superiores à 50 m³/h (Figura 390). 

A menor vazão encontrada foi de 1 m³/h, para o poço AL-076 (Figura 397-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras, enquanto 

a maior vazão foi de 80 m³/h, para o poço AL-086 (Figura 397-B) em operação e captando 

água do mesmo aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras. 

 

Quadro 242: Sussuapara – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 1 

>5 e ≤10 9 

>10 e ≤50 53 

>50 4 

Total 67 
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Figura 390: Sussuapara – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

7.25.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 243 e a Figura 391. 

Segundo a regra, de um total de 138 poços com essa informação, 79 poços (57,5%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 50 poços (36%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 7 poços (5%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e 2 poços (1,5%) apresentaram valores 

superiores à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 4m como o caso do poço AL-196 (Figura 397-C) paralisado 

por baixa vazão e captando água do aquífero Serra Grande sotoposto ao aquiclude 

Pimenteiras, enquanto o maior valor foi de 113m, como o caso do poço SA-065 (Figura 

397-D) em operação e captando água do mesmo aquífero Serra Grande sotoposto ao 

Pimenteiras. 

 

Quadro 243: Sussuapara – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 79 57,5% 

>20 e ≤50 50 36% 

>50 e ≤100 7 5% 

>100 2 1,5% 

Total 138 100% 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 451 /525 

 

Figura 391: Sussuapara – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.25.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

198 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 191 (96%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e apenas 7 (4%) 

águas classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃  1.400µS/cm²) (Quadro 244 

e Figura 392). 

 

Quadro 244: Sussuapara – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 7 4% 

Potável 191 96% 

Total 198 100% 

 

Figura 392:  Sussuapara – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 7 com águas não potáveis, 5 (71%) encontravam-

se em operação e 2 (29%) paralisados, enquanto dos 191 poços com águas potáveis, 187 

(98%) encontravam-se em operação, 2 (1%) não instalados e 2 (1%) paralisados (Quadro 

245, Quadro 246 e Figura 393).   

 

Quadro 245:  Sussuapara – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 5 - 2 7 

Potável - 187 2 2 191 

Total - 192 2 4 198 

 

 

Quadro 246: Sussuapara – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável - 71% - 29% 100% 

Potável - 98% 1% 1% 100% 

Total 0% 97% 1% 2% 100% 

 

 

 

 

Figura 393: Sussuapara – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

Com respeito à propriedade do terreno, todos os 7 poços com águas não potáveis, são 

particulares, enquanto dos 191 poços com águas potáveis, 150 (79%) são particulares e 41 

(21%) são públicos (Quadro 247 e Figura 394). 
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Quadro 247: Sussuapara - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 7 100% 0 0% 7 100,00% 

Potável 150 79% 41 21% 191 100,00% 

Total 157 79% 41 21% 198 100,00% 
 

 
Figura 394: Sussuapara – Potabilidade x Terreno. 

 

 

7.25.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), as águas dos poços 

cadastrados no município, na área da bacia, mostraram os seguintes resultados: 197 poços 

(99,5%) apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²) e apenas 1 poço (0,5%) água pobre 

(5.000µS/cm² ≤ CE ≤ 6.500µS/cm²) (Figura 395). 

 
Figura 395: Sussuapara - Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 
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Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: todos os 192 poços em 

operação apresentaram água boa, da mesma forma que os 2 poços não instalados, 

enquanto dos 4 poços paralisados, 3 (75%) apresentaram água boa e 1 (25%) água pobre 

(Quadro 248, Quadro 249 e Figura 396). 

 

Quadro 248: Sussuapara - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0 

Em Operação 192 - - - 192 

Não Instalado 2 - - - 2 

Paralisado 3 - 1 - 4 

Total 197 0 1 0 198 

 

 

Quadro 249: Sussuapara - Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado - - - - 0% 

Em Operação 100% - - - 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 75% - 25% - 100% 

Total 99,5% 0% 0,5% 0% 100% 

 

 

 

Figura 396: Sussuapara - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 397 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 397: Exemplos de poços e situações em Sussuapara – (A) Poço AL-076 em 
operação, (B) Poço AL-086 em operação, (C) Poço AL-196 paralisado, (D) Poço SA-065 em 

operação, (E) Poço AL-136 abandonado, (F) Poço AL-141 abandonado, (G) Poço AL-081 não 
instalado e (H) Poço SA-053 não instalado. 

 



 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 457 /525 

7.26 Vila Nova do Piauí 

O município de Vila Nova do Piauí, com cerca de 221 km² de área territorial e população de 

3.076 pessoas e densidade demográfica de 14,09 hab/km², segundo o censo do IBGE 

(2010), tem cerca de 91% (aproximados 201 km²) de sua área na bacia do Guaribas (Figura 

398). 

Ainda segundo o IBGE, possui um PIB per capita (2017) de R$ 9.829,32 que o coloca na 

4.079ª posição no país, na 43ª posição no estado e na 4ª posição entre os municípios da 

área do projeto. 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,565, é o 12º maior entre 

os municípios da bacia. 

No município foram cadastrados 126 poços, bem distribuídos por todo o seu território 

(Figura 399). 

As principais drenagens são representadas pelos riachos Graúna, na sua porção noroeste, 

e pelo riacho São João, na sua porção sul (Figura 399). 

As altitudes pouco variam, de menos que 400m nas suas regiões centro-sul e sudoeste, 

até mais que 400m nas demais regiões (Figura 400). 

Com respeito à hidrogeologia, Vila Nova do Piauí é representada, na bacia, pelas seguintes 

unidades (Figura 401). 

 Região de Cristalino – representa cerca de 4% da área, onde foram cadastrados 6 

poços (5% do total). Aflora em uma região restrita na porção sudeste do município. 

 

 Aquífero Serra Grande – representa cerca de 96% da área, onde foram cadastrados 

120 poços (95% do total). Aflora praticamente em toda a área do município, com 

exceção da sua porção sudeste. 
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Figura 398: Localização do município de Vila Nova do Piauí na bacia do Guaribas e no estado do Piauí. 
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Figura 399: Município de Vila Nova do Piauí, drenagens e distribuição dos poços 

cadastrados.
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Figura 400: Hipsometria, drenagens e poços cadastrados na região do município de Vila 

Nova do Piauí. 
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Figura 401: Município de Vila Nova do Piauí, drenagens, poços cadastrados e 

hidrogeologia. 
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7.26.1 Situação dos Poços no Município 

No município, dos 126 poços registrados, 18 (14%) encontravam-se abandonados, 84 

(67%) em operação, 1 (1%) não foi encontrado no local, 6 (5%) não estavam instalados, 14 

(11%) encontravam-se paralisados e 3 (2%) dos poços “conhecidos” apresentaram 

coordenadas em áreas inacessíveis e não foram encontrados (Quadro 250 e Figura 402). 

Com relação à propriedade, dos 126 poços, 66 (52%) são particulares e 59 (47%) são 

públicos (Quadro 250). 

 

Quadro 250: Situação dos poços em Vila Nova do Piauí. 

Situação 
Terreno  

Não 
identificado 

Particular 
Ponto 

Inacessível 
Público 

Sem 
acesso 

Total 

Abandonado - 4 - 14 - 18 

Em Operação - 47 - 37 - 84 

Não encontrado no 
local 

- - - 1 - 1 

Não Instalado - 6 - - - 6 

Paralisado - 9 - 5 - 14 

Ponto inacessível - - 1 2 - 3 

Total - 66 1 59 - 126 

 
Figura 402: Vila Nova do Piauí – Número de poços x Situação.. 

 

As situações dos poços, considerando a propriedade do terreno, são mostradas na Figura 

403, onde o destaque será feito para aqueles paralisados, não instalados, em operação e 

abandonados. 

 Paralisados – 5 são públicos e 9 são particulares; 

 Não instalados – Nenhum é público e 6 são particulares; 

 Em operação – 37 são públicos e 47 são particulares; 

 Abandonados – 14 são públicos e 4 são particulares. 
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Figura 403: Vila Nova do Piauí – Número de poços x Situação x Terreno. 

 

 

7.26.2 Vazões dos poços no Município 

As vazões encontradas para os poços cadastrados no município, na bacia do Guaribas, 

variaram desde 0,3 m³/h até 14 m³/h e foram agrupadas em 4 intervalos, conforme o Quadro 

251. 

De acordo com a regra de agrupamento aqui adotada, de um total de 40 poços, com 

informação sobre sua produção, 9 poços (22%) apresentaram vazões inferiores ou iguais 

à 1 m³/h, 26 poços (65%) apresentaram vazões superiores à 1 m³/h e inferiores ou iguais à 

5 m³/h, 3 poços (8%) apresentaram vazões superiores à 5 m³/h e inferiores ou iguais à 10 

m³/h e 2 poços (5%) apresentaram vazões superiores à 10 m³/h e inferiores ou iguais à 50 

m³/h (Figura 404). 

A menor vazão encontrada foi de 0,3 m³/h, para o poço BA-128 (Figura 411-A) em operação 

e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto a maior vazão foi de 14 m³/h para o 

poço BA-149 (Figura 411-B) em operação e captando água do mesmo aquífero Serra 

Grande. 

Quadro 251: Vila Nova do Piauí – Vazão x Número de poços. 

Vazão m3/h Poços 

≤ 1 9 

>1 e ≤5 26 

>5 e ≤10 3 

>10 e ≤50 2 

Total 40 
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Figura 404: Vila Nova do Piauí – Vazão x Poços (total e percentual). 

 

 

 

7.26.3 Níveis estáticos dos poços no Município 

De acordo com a regra de agrupamento adotada, os valores encontrados para os poços 

cadastrados no município, na bacia do Guaribas, variaram desde valores inferiores ou 

iguais à 20m até valores superiores à 100m e foram agrupados em 4 intervalos, conforme 

o Quadro 252 e a Figura 405. 

Segundo a regra, de um total de 56 poços com essa informação, 43 poços (77%) 

apresentaram valores inferiores ou iguais à 20m, 8 poços (14%) apresentaram valores 

superiores à 20m e inferiores ou iguais à 50m, 4 poços (7%) apresentaram valores 

superiores à 50m e inferiores ou iguais à 100m e apenas 1 poço (2%) apresentou valor 

superior à 100m. 

O menor valor encontrado foi de 1,7m como o caso do poço SA-571 (Figura 411-C) 

paralisado por baixa vazão e captando água do aquífero Serra Grande, enquanto o maior 

valor foi de 140m, como o caso do poço BA-123 (Figura 411-D) em operação e captando 

água do mesmo aquífero Serra Grande. 

Quadro 252: Vila Nova do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços x Percentual. 

Nível Estático (m) Poços % 

≤20 43 77% 

>20 e ≤50 8 14% 

>50 e ≤100 4 7% 

>100 1 2% 

Total 56 100% 
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Figura 405: Vila Nova do Piauí – Níveis estáticos x Número de poços. 

 

7.26.4 Qualidade da Água – Consumo Humano no Município 

De acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 

95 poços com águas coletadas na área do município, na bacia, 49 (52%) apresentaram 

águas classificadas como potáveis (condutividade elétrica ≤ 1.400µS/cm²) e 46 (48%) 

águas classificadas como não potáveis (condutividade elétrica ˃  1.400µS/cm²) (Quadro 253 

e Figura 406). 

 

Quadro 253: Vila Nova do Piauí – Potabilidade x Número de poços e percentual. 

Potabilidade - Consumo 
humano 

Poços % 

Não Potável 46 48% 

Potável 49 52% 

Total 95 100% 
 

 
Figura 406: Vila Nova do Piauí – Potabilidade x Número de poços. 
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Considerando a situação dos poços, dos 46 com águas não potáveis, 1 (2%) encontrava-

se abandonado, 39 (85%) em operação, 3 (6,5%) não instalados e 3 (6,5%) paralisados, 

enquanto dos 49 poços com águas potáveis, 1 (2%) encontrava-se abandonado, 43 (88%) 

em operação, 3 (6%) não instalados e 2 (4%) paralisados (Quadro 254, Quadro 255 e Figura 

407).   

 

Quadro 254: Vila Nova do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

Potabilidade 
Situação 

Abandonado Em Operação Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 1 39 3 3 46 

Potável 1 43 3 2 49 

Total 2 82 6 5 95 

 

 

Quadro 255: Vila Nova do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços em percentual. 

Potabilidade 
Situação Percentual 

Abandonado 
Em 

Operação 
Não Instalado Paralisado Total 

Não Potável 2% 85% 6,5% 6,5% 100% 

Potável 2% 88% 6% 4% 100% 

Total 2% 86.5% 6,5% 5% 100% 

 

 

Figura 407: Vila Nova do Piauí – Potabilidade x Situação dos poços. 

 

 

Com respeito à propriedade do terreno, dos 46 poços com águas não potáveis, 24 (52%) 

são particulares e 22 (48%) são públicos, enquanto dos 49 poços com águas potáveis, 31 

(63%) são particulares e 18 (37%) são públicos (Quadro 256 e Figura 408). 
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Quadro 256: Vila Nova do Piauí - Potabilidade x Terreno e percentual. 

Potabilidade 
Terreno 

Particular % Público % Total Geral % 

Não Potável 24 52% 22 48% 46 100,00% 

Potável 31 63% 18 37% 49 100,00% 

Total 55 58% 40 42% 95 100,00% 

 

 
Figura 408: Vila Nova do Piauí – Potabilidade x Terreno. 

 

7.26.5 Qualidade da Água – Consumo Animal no Município 

Conforme a classificação aqui adotada para potabilidade da água para consumo animal 

(Logan,1965) e em função dos valores de condutividade elétrica (CE), os 95 poços com 

águas coletadas no município, na área da bacia, mostraram os seguintes resultados: 92 

poços (97%) apresentaram água boa (CE < 3.500µS/cm²) e 3 poços (3%) água satisfatória 

(3.500µS/cm² ≤ CE ≤  5.000µS/cm²) (Figura 409). 

 
Figura 409: Vila Nova do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Número de poços. 

 



PROJETO GUARIBAS – Relatório Final 

Página 468 /525 

Com respeito à situação, os resultados foram os seguintes: todos os 2 poços abandonados, 

os 6 poços não instalados e os 5 poços paralisados, apresentaram água boa, enquanto 

para os 82 poços em operação, 79 (96%) apresentaram água boa e apenas 3 (4%) 

apresentaram água satisfatória para o consumo animal (Quadro 257, Quadro 258 e Figura 

410). 

 

Quadro 257: Vila Nova do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

Situação 
Potabilidade Animal  - Número de poços 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 2 - - - 2 

Em Operação 79 - - 3 82 

Não Instalado 6 - - - 6 

Paralisado 5 - - - 5 

Total 92 0 0 3 95 

 

Quadro 258: Vila Nova do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação percentual. 

Situação 
Potabilidade Animal Percentual 

Boa Insatisfatória Pobre Satisfatória Total 

Abandonado 100% - - - 100% 

Em Operação 96% - - 4% 100% 

Não Instalado 100% - - - 100% 

Paralisado 100% - - - 100% 

Total 97% 0% 0% 3% 100% 

 

 

 

Figura 410: Vila Nova do Piauí - Potabilidade para consumo animal x Situação. 

 

A Figura 411 mostra imagens de poços cadastrados no município, onde se destacam as 

situações em que se encontravam. 
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Figura 411: Exemplos de poços e situações em Vila Nova do Piauí – (A) Poço BA-128 em 
operação, (B) Poço BA-149 em operação, (C) Poço SA-571 paralisado por baixa vazão, (D) 

Poço BA-123 em operação, (E) Poço BA-120 abandonado, (F) Poço BA-174 abandonado, (G) 
Poço BA-085 não instalado e (H) Poço BA-098 não instalado. 
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8 PROPOSTA DE REDE DE POÇOS PARA COLETA DE ÁGUA 

Este tópico atende ao objetivo de uma proposta de rede de poços para posteriores 

campanhas de coleta de água para análises químicas pela SEMAR, na bacia do Guaribas, 

a partir do conhecimento adquirido no cadastro. 

Embora o objetivo especificado, seja o de avaliação qualitativa, também será tratada aqui 

a possibilidade de um monitoramento quantitativo regional, considerando os dois aquíferos 

principais, o Serra Grande (livre e confinado) e o Cabeças (livre), através de uma rede já 

existente e operada pela CPRM / RETE. 

Não serão discutidas questões referentes aos parâmetros a serem medidos, técnicas de 

laboratório e equipamentos e infraestrutura necessária para implantação de um 

monitoramento posterior qualitativo e sistemático na bacia. 

Pode se entender por monitoramento quantitativo, a observação, acompanhamento e 

armazenamento dos registros de variação do nível da água no aquífero, sem interferências 

de bombeamentos próximos e em períodos distintos, enquanto o monitoramento qualitativo 

diz respeito à observação, acompanhamento e armazenamento dos registros de variação 

da qualidade da água do aquífero, em períodos distintos, tendo por referências parâmetros 

simplesmente físico-químicos pré-definidos, até bacteriológicos, visando avaliação de sua 

potabilidade para consumo humano e, ainda, podendo considerar parâmetros mais 

complexos, com objetivo de avaliar potenciais riscos de poluição e/ou contaminação. 

O nível de água estabilizado no aquífero, refere-se ao nível estático (NE) da água em um 

poço de produção ou de monitoramento, ou seja, sem bombeamento ou interferências de 

poços nas proximidades, em operação. Pode ser referido em termos de profundidade do 

NE, quando o registro é feito em termos da distância (profundidade) do terreno até o nível 

da água no poço, como no caso dos níveis medidos nesse cadastro, ou em termos de cota 

do NE, quando sua profundidade é relacionada a um nível de referência único (Datum), 

como nos casos dos poços da Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas - 

RIMAS, comentados a seguir. 

Em um programa de monitoramento de variação dos níveis de água de aquíferos, esses 

níveis estáticos devem ser referidos em relação a um Datum, pois só assim podem ser 

correlacionados regionalmente. Para isso, os poços devem ter suas cotas de terreno 

estabelecidas para que os níveis medidos em campo (profundidade do NE), possam passar 

a ser, também, relacionados em termos de suas cotas.  

A seguir serão feitas considerações sobre a RIMAS (CPRM/RETE), que poderá ser utilizada 

como instrumento de acompanhamento dos níveis de água dos aquíferos na bacia 

(monitoramento quantitativo), como também sobre os poços identificados no cadastro, 

passíveis de utilização para um programa de monitoramento qualitativo e os critérios 

aplicados para suas escolhas. 
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8.1 Programa RIMAS – CPRM 

A Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas – RIMAS, consiste de um 

programa para ampliação do conhecimento hidrogeológico no País, planejado, coordenado 

e operado pelo Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM. 

A rede proposta é de natureza fundamentalmente quantitativa, ou seja, tem o propósito de 

registrar as variações de nível d'água (NA), entretanto, já foram incorporadas campanhas 

para, também, avaliação da qualidade dessas águas. Instrumentos que permitem o registro 

automático do NA foram e continuam sendo instalados nos poços de observação e 

periodicamente é feita a coleta dos dados armazenados, os quais, posteriormente, são 

submetidos aos processos de consistência e tratamento e posterior disponibilização para 

consulta e download. 

No estado do Piauí, atualmente, a RIMAS conta com 20 poços de monitoramento e cinco 

plataformas de coleta de dados (PCD) para registros pluviométricos. Para a bacia do 

Guaribas, foram identificados 7 poços de monitoramento da RIMAS (Quadro 259), 

Quadro 259: Relação de poços de monitoramento e PCD da RIMAS na área de influência da 
bacia do Guaribas para monitoramento quantitativo. 

Longitude Latitude Tipo 
Código 
SIAGAS 

Município UF Localidade 
Aquífero 

Monitorado 

-41,13 -6,99 Poço 2200045221 
Francisco 

Santos 
PI Estádio Municipal Serra Grande 

-41,74 -6,83 Poço 2200046856 Ipiranga PI 
U. E. Paraiso das 

Crianças 
Cabeças 

-41,48 -7,45 Poço 2200045222 Itainópolis PI 
Ginásio Poliesportivo 
Gov. Guilherme Melo 

Serra Grande 

-41,14 -7,36 Poço 2200000593 Jaicós PI AGESPISA Serra Grande 

-41,57 -6,55 Poço 2200046786 Lagoa do Sítio PI 
Escola Pedro P. 

Bomfim 
Cabeças 

-41,91 -7,23 Poço 2200046785 Wall Ferraz PI 
Escola Municipal 

Maria Idalina 
Cabeças 

-41,41 -7,07 Poço 2200051433 Picos PI 3° BEC - Granja I Serra Grande 

-41,57 -6,52 PCD 2200046786 Lagoa do Sítio PI Posto de Saúde - 

 

Dois deles encontram-se no interior da bacia, o 2200051433 - no interior do 3º BEC na sede 

de Picos, monitorando o aquífero Serra Grande confinado pelo aquiclude Pimenteiras e o 

2200045221 – no estádio municipal na sede de Francisco Santos, monitorando também o 

aquífero Serra Grande, entretanto, sem confinamento (Figura 412). 

Os demais poços, embora não no interior da bacia, são representativos para avalição do 

comportamento regional desses aquíferos. São eles: o 2200046786 – na Escola Pedro 

Bomfim na sede de Lagoa do Sítio, monitoramento o aquífero Cabeças (livre), o 

2200046856 – na Escola Paraíso das Crianças na sede de Ipiranga, monitorando o aquífero 

Cabeças (livre), o 2200046785 – na Escola Municipal Maria Idalina na sede de Wall Ferraz, 

monitorando o aquífero Cabeças (livre), o 2200045222 – no Ginásio Poliesportivo 

Governador Guilherme Melo na sede de Itainópolis, monitorando o aquífero Serra Grande 

(livre) e o 2200000593 – na AGESPISA na sede de Jaicós, monitorando também o aquífero 

Serra Grande (livre) (Figura 412). 
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O acompanhamento desses poços pode ser feito através da página oficial da CPRM4. A 

Figura 413 apresenta a situação para o poço 2200045221 na sede de Francisco Santos, no 

interior da bacia, monitorando o aquífero Serra Grande (livre), onde se constata uma 

variação negativa do NE, em 7 anos, de cerca de 8m. 

 
Figura 412: Poços e PCD da RIMAS na área de influência da bacia. 

 

 
Figura 413: Variação do NE para o poço 2200045221 em Francisco Santos com variação 

negativa de cerca de 8m ao longo de 7 anos (Fonte: RIMAS5). 

                                            
4 Endereço para acesso ao RIMAS: http://rimasweb.cprm.gov.br/layout/ 
5 http://rimasweb.cprm.gov.br/layout/detalhe.php?ponto=2200045221 Acesso em março de 2020. 
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8.2 Monitoramento Qualitativo 

Para o monitoramento qualitativo, é recomendada a coleta de água mais próxima do 

aquífero, preferencialmente no interior do poço, entretanto, a coleta na saída da bomba é 

satisfatória, devendo-se obedecer a procedimentos específicos, dependendo dos 

parâmetros a serem investigados, que são normalmente indicados pelo laboratório 

responsável pelas análises. 

Em resumo, uma campanha de monitoramento qualitativo deve preceder de planejamento 

anterior, que definirá, principalmente, os métodos corretos de coleta, recipientes adequados 

para acondicionamento das amostras, equipamentos e infraestrutura adequada, não só 

para a coleta como também para o translado dessas amostras ao laboratório. 

Para indicação de poços, na bacia, que possam servir a este fim, foram consideradas duas 

possibilidades: (a) a coleta será feita no interior do poço e (b) a coleta será feita fora do 

poço. 

Para a primeira opção – no interior do poço – foram considerados os poços livres de 

equipamentos, ou seja, nas condições de abandonados ou paralisados no cadastro e não 

obstruídos na época, ou secos. Entretanto, é possível realizar essas coletas em poços em 

operação, desde que eles permitam essa operação através de tubos guias, não 

encontrados nos poços visitados na bacia.  

Para a segunda opção – fora do poço – foram considerados os poços em operação, ou 

seja, com sistemas de bombeamento instalados que permitam a coleta de água na saída 

da bomba. 

Deve-se atentar, entretanto, para dois fatos importantes: 

 Poços paralisados ou abandonados – antes de incorporados a uma rede de 

monitoramento, devem passar por uma manutenção prévia, considerando sua 

limpeza para tornar a água livre de poluentes que tenham se incorporado ao longo 

do tempo sem atividade e proteção do poço, no sentido de evitar poluições / 

contaminações futuras ao longo do monitoramento. 

 

 Poços em operação – suas águas estão em constante renovação, portanto, também 

se espera que se encontrem limpas e o poço em constante manutenção e protegido. 

Outro fato é a presença de equipamento de bombeamento, que torna desnecessário 

o uso de equipamentos para coleta no interior do poço. 

Também foram consideradas as propriedades desses poços, levando em conta o menor 

desembaraço com os poços públicos. 

Finalmente, se procurou qualificar essa rede em termos de representatividade dos 

aquíferos da bacia, com coletas nos aquíferos Serra Grande, confinado e livre, e Cabeças 

e com informações técnicas no SIAGAS. 

Na região de cristalino, uma vez que a geologia aflorante representa o aquífero captado, 

todos os poços em operação e não instados à época do cadastro, podem ser considerados 

para monitoramento qualitativo com coleta fora do poço, enquanto os abandonados e 
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paralisados e não obstruídos ou secos, podem ser considerados para esse monitoramento 

com coleta de água no interior do poço. 

Em terrenos sedimentares se faz necessário o conhecimento do aquífero captado, dessa 

forma, foram considerados apenas aqueles com dados técnicos conhecidos no banco de 

dados SIAGAS. 

Nessas regiões foram encontrados 47 poços passíveis de monitoramento (Figura 414), 

sendo 42 poços para coleta externa ao poço, todos públicos e 5 poços para coleta no interior 

do poço, onde 3 são particulares e 2 são públicos. 

O Quadro 260 resume os poços que podem ser utilizados, com indicação do aquífero 

captado e local da coleta de água. 

 

 

Figura 414: Poços em aquíferos sedimentares, na bacia do Guaribas, passíveis de 
monitoramento qualitativo com coletas de água fora e no interior do poço. 

 

Para definição do programa de monitoramento, recomenda-se que os poços propostos 

sejam revisitados para conhecimento de sua situação atual e definição dos pontos possíveis 

de coleta, se saída do poço, entrada na caixa d´água ou torneira próxima, por exemplo. 

Recomenda-se ainda, que os primeiros poços a serem incorporados sejam os públicos em 

operação, contemplando todos os aquíferos e com boa distribuição espacial. 
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Espera-se que as águas em zonas rurais, distantes de centros urbanos, reflitam melhor a 

qualidade natural do aquífero, portanto, o confronto dessas águas com aquelas inseridas 

em centros urbanos, poderá fornecer indicações importantes de influência antrópica na 

qualidade dessas últimas águas. 

As figuras seguintes (Figura 415 à Figura 419) mostram imagens das situações dos poços 

recomendados, na época do cadastro, e, em alguns casos, com coleta sendo executada e 

possíveis pontos para coletas futuras. 

O APÊNDICE A apresenta o perfil estratigráfico e de perfuração e revestimento dos poços 

aqui considerados. 
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Quadro 260: Relação de poços passíveis de monitoramento qualitativo, na bacia do Guaribas, com informações de local de coleta de água e 
aquífero captado. 

Poço Longitude Latitude Terreno Município UF Aquífero Captado Tipo Situação Local de Coleta 

AL-067 236716 9224638 Público Sussuapara PI Cabeças Confinado Em Operação Saída do Poço 

AL-209 231811 9228775 Público Sussuapara PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

AL-222 226898 9239491 Público São José do Piauí PI Cabeças / Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

AL-230 227780 9242228 Público São José do Piauí PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

AL-231 225815 9245693 Público São José do Piauí PI Cabeças / Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

AS-003 225566 9219098 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

AS-009 225564 9220467 Particular Picos PI Serra Grande Confinado Paralisado Interior do Poço 

AS-063 218057 9224155 Público Picos PI Cabeças / Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

AS-153 264140 9209284 Público Campo Grande do Piauí PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

AS-155 266610 9208383 Público Campo Grande do Piauí PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

AS-160 268741 9205791 Público Campo Grande do Piauí PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

AS-209 232203 9265857 Público São João da Canabrava PI Cabeças / Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

AS-226 240049 9228059 Público Bocaina PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

AS-280 250392 9242893 Público Bocaina PI Serra Grande Confinado Abandonado Interior do Poço 

CG-083 275569 9225837 Público Monsenhor Hipólito PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

CG-089 275643 9226256 Público Monsenhor Hipólito PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

CG-111 273348 9247988 Público Monsenhor Hipólito PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

CG-112 270960 9248246 Público Monsenhor Hipólito PI Serra Grande Livre Paralisado Interior do Poço 

CO-035 217290 9221847 Público Picos PI Cabeças / Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

CO-039 214211 9223986 Público Picos PI Cabeças / Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

CO-040 209927 9218437 Público Paquetá PI Cabeças / Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

CO-089 213881 9208001 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

MC-058 238886 9207876 Público Geminiano PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

MM-006 226732 9215905 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

MM-024 232914 9216051 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

MM-030 227445 9217420 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

MM-033 226859 9215986 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

MM-035 226695 9216744 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

Continua... 
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Continuação... 

AL-067 236716 9224638 Público Sussuapara PI Cabeças Confinado Em Operação Saída do Poço 

MM-037 226294 9215663 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

MM-038 227038 9217530 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

MM-043 227181 9217295 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

MM-055 233325 9213409 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

SA-008 235062 9219428 Público Sussuapara PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

SA-026 237173 9222602 Particular Sussuapara PI Serra Grande Confinado Paralisado Interior do Poço 

SA-082 261536 9210181 Público Francisco Santos PI Cabeças Livre Em Operação Saída do Poço 

SA-101 226628 9233886 Público Santana do Piauí PI Cabeças / Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

SA-119 221670 9232134 Público Santana do Piauí PI Cabeças Confinado Abandonado Saída do Poço 

SA-217 250062 9252063 Público São Luís do Piauí PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

SA-286 278296 9240904 Público Monsenhor Hipólito PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

SA-586 282672 9217555 Particular Alagoinha do Piauí PI Serra Grande Livre Paralisado Interior do Poço 

SA-610 289455 9249081 Público Alagoinha do Piauí PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

SW-010 224465 9212371 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

SW-119 231662 9220084 Público Picos PI Serra Grande Confinado Em Operação Saída do Poço 

TD-275 296689 9256403 Público Pio IX PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

TD-292 296771 9246382 Público Pio IX PI Serra Grande Livre Não Instalado Saída do Poço 

WA-123 254576 9226980 Público Santo Antônio de Lisboa PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 

WA-124 253880 9227296 Público Santo Antônio de Lisboa PI Serra Grande Livre Em Operação Saída do Poço 
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Figura 415: Poços propostos para monitoramento qualitativo - (A) Poço AL-067, (B) Poço 
AL-209, (C) Poço AL-222 , (D) Poço AL-230 , (E) Poço  AL-231 e (F) Poço AS-003 , (G) Poço 

AS-009, (H) Poço AS-063, (I) Poço AS-153 e (J) Poço AS-155..
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Figura 416: Poços propostos para monitoramento qualitativo -  (A) Poço AS-160, (B) Poço 
AS-209 , (C) Poço AS-226, (D) Poço AS-280 , (E) Poço CG-083, (F) Poço CG-089, (G) Poço 

CG-111, (H) Poço CG-112, (I) Poço CO-035 e (J) Poço CO-039.
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Figura 417: Poços propostos para monitoramento qualitativo -  (A) Poço CO-040, (B) Poço 
CO-089, (C) Poço MC-058, (D) Poço MC-006, (E) Poço MM-024, (F) Poço MM-030, (G) Poço 

MM-033, (H) Poço MM-035, (I) Poço MM-037 e (J) Poço MM-038.
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Figura 418: Poços propostos para monitoramento qualitativo -  (A) Poço MM-043, (B) Poço 
MM-055, (C) Poço SA-008 , (D) Poço SA-026 , (E) Poço SA-082 e (F) Poço SA-101 , (G) Poço 

SA-119, (H) Poço SA-217, (I) Poço SA-286 e (J) Poço SA-586.
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Figura 419: Poços propostos para monitoramento qualitativo -  (A) Poço SA-610, (B) Poço 
SW-010, (C) Poço SW-119, (D) Poço TD-275, (E) Poço TD-292, (F) Poço WA-123 e (G) Poço 

WA-124 
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9 PERFILAGEM ÓTICA DE POÇOS TUBULARES 

Este tópico apresenta os resultados das perfilagens óticas executadas em 6 poços, na área 

do projeto, com um total de 865,7m perfilados e 08h:39min:15seg de vídeos 

Essa atividade foi prejudicada no seu cronograma de execução, em função do atraso no 

repasse de recursos, que impactou no necessário processo de licitação para aquisição do 

equipamento de perfilagem. 

O atraso nessa execução fez com que as últimas campanhas de campo, já planejadas para 

março de 2020, coincidissem com a situação de pandemia, por conta do Corona Vírus 

(COVID-19), que provocou, por decisão da Presidência da República e pelos Governos 

Estaduais, a suspensão de todas as atividades de campo e de quase todas as atividades 

de escritório, impossibilitando a execução das 20 perfilagens previstas no Plano de 

Trabalho do Projeto, uma vez que o período de aplicação dos recursos desse convênio, 

teve seu término em abril de 2020. 

O Quadro 261 apresenta os poços perfilados e suas localizações. 

 

Quadro 261: Poços perfilados na bacia do Guaribas 

Poço Longitude Latitude Zona 
Aquífero 
Captado 

Profundidade 
Perfilagem (m) 

Município Terreno 

MC-060 238891 9207485 24 S Serra Grande 102 Geminiano Público 

MC-171 249839 9200049 24 S Serra Grande 164 Geminiano Público 

TD-140 338475 9236574 24 S Cristalino 111 PIO IX Público 

CG-328 330475 9220652 24 S Cristalino 106 Fronteiras Público 

CG-071 273968 9244930 24 S Serra Grande 265 
Monsenhor 

Hipólito 
Público 

BA-014 294732 9199136 24 S Cristalino 117,71 
Alegrete do 

Piauí 
Público 

 

Considerando ser o objetivo principal dessa atividade, a avaliação da aplicação desse 

método, para inspeção de poços tubulares, nos seus aspectos construtivos e 

estratigráficos, são apresentados a seguir os perfis construtivos interpretados e imagens 

capturas no interior da tubulação / furo nas perfilagens. 
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9.1 Poço MC-060 

Localizado na sede do município de Geminiano, em terreno público de propriedade da 

prefeitura local, encontrava-se não instalado na época. 

Teve 102m perfilados e o nível estático foi encontrado a uma profundidade de 37,3m, dentro 

da coluna de revestimento. 

A descrição do perfil construtivo / revestimento, interpretado a partir da perfilagem, é 

mostrada no Quadro 262, onde foram encontrados  43m de tubos em 6” de diâmetro, e 

nenhum intervalo de filtros. O aquífero captado é o Serra Grande. 

Quadro 262: Descrição da coluna de revestimento interpretada a partir da perfilagem para o 
poço MC-060. 

Intervalo 
Tipo Material 

De (m) Até (m) 

0 3 Tubo de boca PVC Geomêcanico – 6” 

3 7 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

7 11 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

11 15 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

15 19 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

19 23 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

23 27 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

27 31 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

31 35 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

35 39 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

39 43 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

 

A Figura 420 mostra imagens capturadas durante a perfilagem do poço. Em "A" é mostrado 

o nível estático (NE) aos 37,3m de profundidade, abaixo da localização do perfilador (em 

36,66m) e no interior da coluna de revestimento. O registro foi feito com a câmera de fundo, 

obtendo-se uma vista em profundidade. 

O círculo branco, na superfície da água, é o reflexo da iluminação do perfilador. 

A imagem em “B” foi registrada logo abaixo do NE, aos 37,18m, e mostra o aspecto límpido 

da água, podendo-se visualizar os tubos de revestimento. Esta característica da água é 

imprescindível para uma perfilagem satisfatória, permitindo a inspeção de problemas na 

coluna de revestimento e anotação das características do aquífero. 

O final do revestimento (Rev), aos 43m, e o início do aquífero Serra Grande (SG) em poço 

aberto – sem revestimento, é mostrado em “C”. A aparência “desalinhada” da imagem deve-

se ao não uso de estabilizadores no perfilador nesse caso.  
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Figura 420: Poço MC-060 - (A) Nível estático (NE) logo abaixo aos 37,3m. O círculo branco 
na superfície da água é reflexo da iluminação da câmera, (B) Imagem logo abaixo do nível 

estático (NE) mostrando o aspecto límpido da água, (C) Final do revestimento (Rev) e início 
do aquífero Serra Grande (SG) em poço aberto, logo abaixo aos 43m. O desalinhamento 
deve-se à câmera sem os estabilizadores, (D) Vista em profundidade do furo e do Serra 

Grande (SG) em cor clara, aos 94,6m, (E) Fundo poço (Fp), limpo, com muito pouco 
acúmulo de material originário das porções superiores, logo abaixo, aos 102m. Poço 

terminando ainda no Serra Grande (SG), (F) Vista lateral do poço aos 56,75m, mostrando o 
aspecto granular do aquífero Serra Grande com ocorrências de quartzo (Qz). As manchas 

avermelhadas são testemunhos da localização de grãos retirados pela perfuração, (G) Vista 
lateral do poço aos 91m, mostrando o aspecto granular do aquífero Serra Grande com 

ocorrências de quartzo (Qz). As manchas avermelhadas são testemunhos da localização de 
grãos retirados pela perfuração e (H) Vista lateral do poço aos 96,34m, mostrando o 

aspecto granular do aquífero Serra Grande com pouca ocorrência de grãos de quartzo.  
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A coluna de revestimento se apresentou íntegra, sem lesões aos tubos e conexões. 

A imagem capturada em “D” mostra a parede do furo (aquífero Serra Grande) e mais uma 

vez o aspecto límpido da água do poço. O registro foi feito a uma profundidade de 94,64m. 

Em “E” é mostrado o fundo do poço, aos 102m, com vista em profundidade do perfilador 

aos 101,34m. Ele se apresenta limpo, praticamente sem acúmulo de material, sugerindo 

não haver problemas de desabamentos de material friável de níveis superiores. 

Níveis de deposição de grãos de quartzo, com maiores diâmetros, comuns na base do 

Serra Grande, são mostrados em “F’ e “G”, aos 56,75m e 91m, respectivamente. Os grãos 

de quartzo aparecem em cor clara, enquanto que as manchas avermelhadas são 

testemunhos da localização de grãos que foram arrancados durante a perfuração. 

A imagem em “H” mostra, em vista lateral, a granulometria do Serra Grande aos 96,34m, 

onde se percebe a ausência dos grãos de quartzo em tamanhos maiores. Deve ser 

observado que todas as imagens apresentam a mesma escala. 

Todas essas três últimas imagens foram tomadas a partir da câmera lateral do perfilador – 

vista lateral. 

A ocorrência desses níveis intercalados no perfil do Serra Grande, foi observada em todas 

as perfilagens nesse aquífero, com grãos variando consideravelmente de tamanho. 
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9.2 Poço MC-171 

Situado na localidade de Uberlândia, no município de Geminiano, em terreno público de 

propriedade da prefeitura local, encontrava-se não instalado na época. 

Teve 164,58m perfilados e o nível estático foi encontrado a uma profundidade de 78m, 

abaixo da coluna de revestimento. 

A descrição do perfil construtivo / revestimento, interpretado a partir da perfilagem, é 

mostrada no Quadro 263, onde foram encontrados  75m de tubos em 6” de diâmetro, e 

nenhum intervalo de filtros. O aquífero captado é o Serra Grande. 

Quadro 263: Descrição da coluna de revestimento interpretada a partir da perfilagem para o 
poço MC-171. 

Intervalo 
Tipo Material 

De (m) Até (m) 

0 3 Tubo de boca PVC Geomêcanico – 6” 

3 7 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

7 11 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

11 15 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

15 19 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

19 23 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

23 27 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

27 31 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

31 35 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

35 39 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

39 43 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

43 47 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

47 51 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

51 55 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

55 59 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

59 63 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

63 67 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

67 71 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

71 75 Tubo Revestimento PVC Geomêcanico – 6” 

 

A Figura 421 mostra imagens capturadas durante a perfilagem do poço. Em "A" é mostrado 

o final do revestimento (Rev) e vista do início do aquífero Serra Grande em poços aberto 

(sem revestimento), aos 76m, onde já é possível a visualização de pequenos grãos de 

quartzo. O registro foi feito com a câmera lateral do perfilador.  

Logo abaixo, aos 77m, observa-se um nível estratificado com grãos de quartzo, em vista 

lateral na imagem “B”. As tonalidades avermelhadas representam testemunhos da 

localização de grãos que foram arrancados durante a perfuração - essa imagem foi filtrada 

para melhor interpretação 
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Figura 421: Poço MC-171 - (A) Final do revestimento (Rev) e início do aquífero Serra Grande 

(SG) em poço aberto, aos 76m. Nota-se, já nesse nível, a presença de pequenos grãos de 
quartzo, (B) Grãos de quartzo associados à estratificação, no aquífero Serra Grande, aos 

77m. A imagem foi filtrada para melhor visualização. As manchas avermelhadas são 
testemunhos de grãos arrancados durante a perfuração, (C) Nível estático (NE) logo abaixo 

aos 78m. O círculo branco na superfície da água é reflexo da iluminação da câmera, (D) 
Imagem logo abaixo do nível estático, mostrando o aspecto límpido da água do poço aos 

78,36m, (E) Nível deposicional do Serra Grande com grãos de quartzo (Qz) de maiores 
diâmetros, aos 92,20m. Notar que a escala da imagem é a mesma que (B), (F) Contato 

deposicional no Serra Grande – Ambiente de maior energia (E+) com grãos de quartzo (Qz) 
e de menor energia (E-), aos 93m. Logo abaixo do nível da imagem (E), (G) Intercalação de 
nível de silte (St) no Serra Grande aos 133,3m e (H) Fundo do poço (Fp) aos 164,58m com 
acúmulo de material originando por desmoronamento, principalmente de finos (silte) de 

níveis superiores.
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O nível estático, encontrado aos 78m, é mostrado em “C”, com imagem tomada da câmera 

de fundo do perfilador estacionado aos 77,66m de profundidade. O círculo branco na 

superfície da água é reflexo da iluminação da câmera de fundo do mesmo perfilador. 

A Imagem em “D”, tomada pela câmera de fundo, aos 78,36m, portanto, logo abaixo do NE, 

mostra o aspecto límpido da água do poço, característica essencial para uma perfeita 

interpretação da perfilagem. 

Um nível no Serra Grande, com deposição de grãos de quartzo (Qz) com diâmetros bem 

superiores aos níveis anteriores, é mostrado na imagem “E”, aos 92,20m de profundidade, 

em vista lateral da parede do furo. Vale ressaltar que a escala dessa imagem é a mesma 

que a da imagem “B” anterior. 

A imagem “F”, aos 93m, mostra o contato do nível da imagem anterior com o arenito do 

Serra Grande com sua aparência típica, sem grãos proeminentes. A granulometria dos 

níveis considerados, indica a mudança no regime deposicional naquela época. 

A imagem “G” mostra uma intercalação de silte no arenito do Serra Grande, com indicação 

de desmoronamento de material fino, aos 133,30m de profundidade. As ocorrências dessas 

feições, ao longo do perfil do Serra Grande, são encontradas em todas as perfilagens 

apresentando espessuras distintas. 

 O fundo do poço (Fp) é mostrado na imagem “H”, apresentando pouco acúmulo de material 

originário de níveis friáveis superiores, como o da imagem “G” anterior. 
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9.3 Poço TD-140 

Situado no Assentamento Cachoeirinha, no município de Pio IX, encontrava-se aguardando 

instalação na época. 

Teve 111m perfilados e apresentando um nível estático de 17,73m, abaixo da coluna de 

revestimento. 

A descrição do perfil construtivo / revestimento, interpretado a partir da perfilagem, é 

mostrada no Quadro 264, onde foram encontrados  apenas 3m de revestimento, 

representando o tubo de boca com 6” de diâmetro. O aquífero captado é o do tipo fraturado 

(cristalino). 

 

Quadro 264: Descrição da coluna de revestimento interpretada a partir da perfilagem para o 
poço TD-140. 

Intervalo 

Tipo Material 

De (m) Até (m) 

0 3 Tubo de boca PVC Geomêcanico – 6” 

 

A Figura 422 mostra imagens capturadas durante a perfilagem do poço. Em "A" é mostrado 

o final do revestimento (Rev) e vista do início do aquífero tipo fraturado (cristalino – Ct), aos 

3m de profundidade, em poço aberto – sem revestimento. Pode ser constatada, também, a 

presença de raízes (Rz) nesse ponto, também presentes em outros poços perfilados nesse 

mesmo tipo de terreno. 

A imagem foi tomada a partir da câmera de fundo do perfilador, com uma visão de 

profundidade. 

A imagem em “B” foi tomada com a câmera lateral do perfilador e mostra em detalhe, a 

situação anterior, com penetração de raízes (Rz) no final do revestimento (Rev). 

A primeira presença de fissuras (Fs) na rocha é encontrada aos 6m de profundidade 

(imagem “C”). Nesse tipo de aquífero são essas feições que permitem a circulação de água 

para o interior do poço. 

Em “D” é mostrado o nível estático (NE), aos 17,73m de profundidade. O círculo branco na 

superfície da água é reflexo da câmera de fundo do perfilador. 

A característica límpida da água é mostrada em “E”, com imagem de fundo tomada logo 

abaixo do NE. 

A imagem em “F”, foi tomada com a câmera lateral do perfilador no nível estático (NE). É 

possível visualizar, ao mesmo tempo, a região seca do poço e a região de início da coluna 

de água e a sua característica límpida, podendo-se visualizar, ao fundo da imagem e na 

parte molhada, a parede do poço com a rocha representante desse aquífero.  
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Figura 422: Poço TD-140 - (A) Raízes (Rz) no interior do poço, no final do revestimento 

(Rev) em 3m de profundidade a partir da boca do poço e vista do embasamento cristalino 
(Ct)  em poço aberto, (B) Vista lateral da imagem anterior com raízes (Rz) no final do 

revestimento (Rev), (C) Vista lateral do poço mostrando fissuras (Fs) na rocha aos 6m de 
profundidade, (D) Nível estático (NE) logo abaixo aos 17,73m. O círculo branco na 

superfície da água é reflexo da iluminação da câmera, (E) Imagem logo abaixo do nível 
estático (NE) mostrando o aspecto límpido da água do poço, (F) Vista lateral do nível 

estático (NE) aos 17,73m (profundidade corrigida). Nota-se o aspecto límpido da água do 
poço abaixo do NE, (G) Vista em profundidade mostrando fissura na parede do poço, aos 

38m, e (H) Imagem do fundo do poço (Fp), logo abaixo aos 111m, com pouco material 
acumulado por desmoronamento de níveis superiores.
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Em “G”, é mostrada nova fissura na rocha, aos 38m, no lado direito da imagem e realçado 

pela linha pontilhada em amarelo. O formato em concha dessa feição deve-se ao corte do 

plano da estrutura pela perfuração. 

O fundo do poço (Fp) é mostrado em “H”, aos 111m de profundidade, apresentando-se 

praticamente limpo de material acumulado por queda de níveis superiores. 
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9.4 Poço CG-328 

Situado no local Fazenda Catingueira, no município de Fronteiras, em terreno público de 

propriedade da prefeitura local, encontrava-se, por informação, abandonado na época por 

baixa vazão. 

Teve 106m perfilados e o nível estático foi encontrado a uma profundidade de 12,22m, 

abaixo da coluna de revestimento.  

A descrição do perfil construtivo / revestimento, interpretado a partir da perfilagem, é 

mostrada no Quadro 265, onde foram encontrados  apenas 1,5m de tubo em 6” de diâmetro 

representando o tubo de boca. O aquífero captado é o do tipo fraturado (cristalino). 

 

Quadro 265: Descrição da coluna de revestimento interpretada a partir da perfilagem para o 
poço CG-238. 

Intervalo 

Tipo Material 

De (m) Até (m) 

0 1,5 Tubo de boca PVC Geomêcanico – 6” 

 

A Figura 423 mostra imagens capturadas durante a perfilagem do poço. Em "A" é mostrado 

o final do revestimento (Rev) e vista do início do aquífero tipo fraturado (cristalino – Ct), em 

1,5m de profundidade, em poço aberto – sem revestimento. Pode ser constatada, também, 

a presença de raízes (Rz) nesse ponto, também presentes em outros poços perfilados 

nesse mesmo tipo de terreno. 

Essa característica, de infiltração de raízes, foi constatada no poço CG-295, nessa mesma 

região. 

Detalhe da situação anterior é mostrada em “B”, com tomada feita a partir da câmera lateral 

do perfilador. Mostra o final do revestimento (Rev) e presença acentuada de raízes (Rz) 

nesse ponto. 

Em “C” e “D”, são mostradas novas entradas de raízes para o interior do poço, aos 2,40m 

e 4,20m, respectivamente. 

Uma vista do nível estático (NE), aos 12,22m de profundidade, é mostrada em “E”, onde se 

pode perceber o acúmulo de material na superfície da água, ao ponto de não haver o reflexo 

da iluminação da câmera de fundo, como na maioria das demais perfilagens. Também se 

observa a rocha sã (sem faturamento) na parede do poço (Ct). 

O fundo do poço (Fp) é mostrado em “F”, apresentando material acumulado originário de 

níveis superiores. 

As imagens em “G” e “H” mostram a parede do poço, em vista lateral, com a rocha 

representativa desse aquífero, sã sem faturamento.
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Figura 423: Poço CG-328 - (A) Raízes (Rz) no interior do poço, no final do revestimento 

(Rev) em 1,5m de profundidade a partir da boca do poço e vista do início do aquífero (Ct) 
em poço aberto, (B) Raízes (Rz) no interior do poço, no final do revestimento (Rev) – Vista 

lateral da imagem anterior, (C) Nova entrada de raízes (Rz) no poço aos 2,40m (região 
esquerda da imagem), (D) Nova entrada de raízes (Rz) no poço aos 4,20m (região superior 
da imagem) em nível fraturado da rocha (embasamento cristalino), (E) Nível estático (NE) 
aos 12,22m abaixo e aspecto da rocha sã (sem faturamento) (Ct), (F). Fundo do poço (Fp) 
aos 106m apresentando acúmulo de material originário de níveis superiores da parede do 
poço, (G) Aspecto da rocha sã (sem faturamento) aos 59,71m – Vista lateral do poço e (H) 

Aspecto da rocha sã (sem faturamento) aos 19,87m – Vista lateral do poço. 
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9.5 Poço CG-071 

Situado na localidade Aroeira, no município de Monsenhor Hipólito, em terreno público de 

propriedade do DNOCS, encontrava-se, na época, com problema construtivo por 

desmoronamento de material durante a completação e parte da tubulação havia sido 

retirada para recuperação da obra. 

Teve 265m perfilados e o nível estático foi encontrado a uma profundidade de 189m, abaixo 

da coluna de revestimento. 

A descrição do perfil construtivo / revestimento, interpretado a partir da perfilagem, é 

mostrada no Quadro 266, onde foram encontrados 97,18m revestidos, sendo 64,86m de 

tubo cego e 32,32m de filtros intercalados no final da coluna de revestimento, todos com 6” 

de diâmetro. O aquífero captado é o Serra Grande. 

 
Quadro 266: Descrição da coluna de revestimento interpretada a partir da perfilagem para o 

poço CG-071. 

Intervalo 
Tipo Material 

De (m) Até (m) 

0 3,97 Tubo de boca PVC Geomecânico – 6” 

3,97 8,03 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

8,03 12,1 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

12,1 16,16 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

16,16 20,16 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

20,16 24,29 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

24,29 28,36 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

28,36 32,42 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

32,42 36,48 Filtro PVC Geomecânico – 6” 

36,48 40,54 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

40,54 44,59 Filtro PVC Geomecânico – 6” 

44,59 48,65 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

48,65 52,71 Filtro PVC Geomecânico – 6” 

52,71 56,76 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

56,76 60,76 Filtro PVC Geomecânico – 6” 

60,76 64,76 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

64,76 68,81 Filtro PVC Geomecânico – 6” 

68,81 72,95 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

72,95 76,98 Filtro PVC Geomecânico – 6” 

76,98 81 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

81 85,05 Filtro PVC Geomecânico – 6” 

85,05 89,12 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

89,12 93,14 Filtro PVC Geomecânico – 6” 

93,14 97,18 Tubo Revestimento PVC Geomecânico – 6” 

 

A Figura 424 mostra imagens capturadas durante a perfilagem do poço. Em "A" é mostrado 

o final do revestimento (Rev) e vista do início do aquífero Serra Grande, aos 97m de 

profundidade, em poço aberto – sem revestimento. 
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Figura 424: Poço CG-071 - (A) Final do revestimento (Rev) aos 97m  e vista do aquífero 

Serra Grande (SG) – vista lateral, (B) Vista em profundidade do furo e aspecto do aquífero 
Serra Grande (SG) na mesma profundidade da imagem anterior, (C) Nível estático  (NE) logo 

abaixo aos 189m. A imagem branca circular na superfície da água é reflexo da iluminação 
da câmera, (D) Vista lateral do poço aos 190m mostrando  aspecto da granulometria 

uniforme do Serra Grande, (E) Nível com deposição de grãos de quartzo (Qz) no Serra 
Grande, aos 209m – Vista lateral do poço, (F) Novo nível com deposição de grãos de 

quartzo (Qz) no Serra Grande, aos 244m – Vista lateral do poço, (G) Nível de 
desmoronamento de material durante a perfuração, no Serra Grande, aos 227m – Vista 

lateral do poço. Essa situação ocorre em praticamente todo o perfil do furo e (H) Início da 
obstrução do fundo do poço, aos 257m, por material de desmoronamento de níveis 

superiores. A perfilagem seguiu até os 265m, entretanto com visualização prejudicada. 
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Em “B” é mostrada uma vista em profundidade do Serra Grande (parede do poço), tomada 

com a câmera de fundo do perfilador, no mesmo nível da imagem anterior. 

O nível estático (NE), aos 189m, é mostrado em “C”. O círculo branco na superfície da água 

é reflexo da câmera de fundo do perfilador. 

A imagem “D” mostra a granulometria típica do Serra Grande, aos 190m de profundidade, 

diferente dos níveis onde se encontram deposições de grãos de quartzo de maiores 

diâmetros como nas duas imagens seguintes “E” e “F”. 

As imagens “E” e “F”, aos 209m e 249m, respectivamente, são vistas tomadas com a 

câmera lateral do perfilador, e mostram níveis, em profundidades diferentes, de deposição 

de grãos de quartzo de considerável diâmetro, encontrados em todos os perfis do Serra 

Grande na região. Notar que todas as imagens apresentam a mesma escala. 

Em “G” é mostrado um nível do Serra Grande, aos 227m, de silte intercalado, apresentando 

sinais de desmoronamento de material. Essa situação é encontrada em outros níveis do 

Serra Grande, e foram responsáveis pelos problemas na perfuração e completação desse 

poço. 

A última imagem “H” mostra as proximidades do fundo do poço, com material originário de 

desmoronamento da parede em níveis superiores. A perfilagem seguiu até os 265m (fundo 

do poço), entretanto as imagens foram prejudicadas pelo excesso de material em 

suspensão. 
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9.6 Poço BA-014 

Situado na Praça do Cruzeiro, na sede do município de Alegrete do Piauí, em terreno 

público de propriedade da prefeitura local, encontrava-se aguardando instalação na época. 

Teve 117,71m e o nível estático foi encontrado a uma profundidade de 41,36m, bem abaixo 

da coluna de revestimento. 

A descrição do perfil construtivo / revestimento, interpretado a partir da perfilagem, é 

mostrada no Quadro 267, onde foram encontrados apenas 3,59m revestidos, representado 

o tubo de boca, com 6” de diâmetro. O aquífero captado é o do tipo fraturado (cristalino). 

 

Quadro 267: Descrição da coluna de revestimento interpretada a partir da perfilagem para o 
poço BA-014. 

Intervalo 

Tipo Material 

De (m) Até (m) 

0 3,59 Tubo de boca PVC Geomêcanico – 6” 

 

A Figura 425 mostra imagens capturadas durante a perfilagem do poço. Em "A" é mostrado 

o final do revestimento (Rev) tipo PCV Geomecânico e o início do poço em aberto (sem 

revestimento) aos 3,59m, com possibilidade de visão do aquífero tipo fraturado, 

representado por rochas do embasamento cristalino (Ct). 

Em "B" se tem uma visão lateral do poço, mostrando o final do revestimento (Rev) e a rocha 

(Ct).  

O nível estático (NE) do poço é mostrado em "C", com vista em profundidade. O nível da 

câmera encontra-se aos 40,90m, enquanto o NE está situado logo abaixo, aos 41,36m. 

Uma tomada com a câmera lateral do perfilador é mostrada em "D", no nível do NE, tendo-

se, portanto, uma vista composta pela seção seca e o início da coluna de água no poço. O 

aspecto límpido da água permite visualizar a rocha ao fundo da imagem. 

A vista em profundidade em "E" foi registrada logo abaixo do NE, mostrando o caráter 

límpido da água, como em "D". É possível visualizar a parede do poço abaixo, até o limite 

de iluminação do perfilador com a câmera de fundo. 

Essa característica da água é fator limitante na perfilagem. Poços com águas turvas não 

possibilitam uma visualização adequada para interpretação dos possíveis problemas em 

tubos de revestimento e nem das características do aquífero. 

Em "F", a imagem foi registrada com a câmera lateral do perfilador (vista lateral), aos 63m 

de profundidade e mostra a rocha sã, sem presença de fissuras ou fraturas, responsáveis 

pela condução da água para o interior do poço.  
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Figura 425: Poço BA-014 - (A) Final do revestimento (Rev) aos 3,59m e início do poço aberto 
com visão do aquífero do tipo fraturado (cristalino – Ct), (B) Vista lateral do poço com final 
do revestimento (Rev) e visão do cristalino (Ct), (C) Nível estático (NE) aos 41,36m abaixo, 
(D) Vista lateral do nível estático (NE) aos 41,36m. Nota-se o aspecto límpido da água do 

poço abaixo do NE, (E) Imagem aos 41,4m, logo abaixo do nível estático mostrando o 
aspecto límpido da água, (F) Vista lateral do poço aos 63m, mostrando a rocha sã (sem 
fraturas), (G) Fundo do poço (Fp) aos 117,71m, se mostrando limpo, sem acúmulo de 

material originário dos níveis superiores e (H) Vista lateral do poço, aos 110,94m, com vista 
de pequena fissura (Fs). 
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Para uma melhor interpretação do tipo de rocha presente, se faz necessária uma avaliação 

de afloramentos em superfície, que não foi realizada nesse caso, por não ser esse o objetivo 

dessa atividade. 

O fundo do poço (Fp) e final da perfilagem, aos 117,71m, é mostrado em "G", se 

apresentando limpo, sem quase material deposicionado a partir de desmoronamento dos 

níveis superiores.  

Um registro de meio de circulação em rochas do cristalino - fissuras - é mostrado em "H", 

aos 110,94m de profundidade com vista lateral. 
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10 PERFIS GEOLÓGICOS INTERPRETADOS 

O resgate e consistência das informações referentes à estratigrafia atravessada pelos 

poços na bacia do Guaribas, e presentes no SIAGAS, bem como seus dados construtivos, 

permitiram a interpretação e construção de perfis geológicos transversais na bacia. 

Essa informação é relevante no sentido de se inferir a estratigrafia, e aquíferos captados, 

de poços cujas informações originais não estão disponíveis. 

Cinco perfis foram construídos: 

10.1 Seção Santana do Piauí – Campo Grande do Piauí 

Com aproximados 67,5 km de extensão, e direção W–E, é mostrada na  Figura 426 

 
Figura 426: Perfil Geológico interpretado – Santana do Piauí / Campo Grande do Piauí. 

 

Essa seção contempla os municípios de Santana do Piauí, assentado nos sedimentos do 

aquífero Cabeças, aquiclude Pimenteiras e aquífero Serra Grande, o município de Picos, 

assentado sobre o aquiclude Pimenteiras e o aquífero Serra Grande, o município de 
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Geminiano, assentado sobre o aquífero Serra Grande e o município de Campo Grande do 

Piauí, também assentado sobre o aquífero Serra Grande  

Os poços utilizados para construção desse perfil foram os SA-119 (Santana do Piauí), MM-

123 (Picos), MC-017 (Geminiano) e o AS-203 (Campo Grande do Piauí). O primeiro não 

alcançou o aquiclude Pimenteiras e nenhum deles alcançou o cristalino, sendo, portanto, a 

profundidade dessas unidades inferidas nesses pontos. 

O perfil mostra, no lado leste (direita do perfil) e centro, a ocorrência apenas do aquífero 

Serra Grande, sob os municípios de Geminiano e Campo Grande do Piauí, com mergulho 

para o interior da bacia (esquerda do perfil) em direção aos municípios de Santana do Piauí 

e Picos.  

Na sua porção oeste, no município de Santana do Piauí, a estratigrafia da bacia é 

representada pelos aquíferos Serra Grande e Cabeças, além do aquiclude Pimenteiras, 

sendo que o poço de referência não alcançou o Cabeças e o Pimenteiras, tendo, portanto, 

as profundidades dessas duas unidades sido inferidas nesse local. 

Os poços em Picos, Geminiano e Campo Grande do Piauí, não alcançaram o cristalino, 

podendo-se afirmar apenas que as profundidades dessa unidade são superiores a 300m 

em Campo Grande do Piauí e a 400m na região de Picos. 

Pode-se também concluir, por correlação entre poços, que a profundidade do cristalino na 

região de Geminiano é superior aos 350m. 

10.2 Seção Campo Grande do Piauí –Fronteiras 

Com aproximados 48 km de extensão e direção W–E, é mostrada na Figura 427. 

Essa seção complementa a anterior e contempla os municípios de Campo Grande do Piauí 

e Vila Nova do Piauí, ambos assentados nos sedimentos do aquífero Serra Grande e os 

municípios de São Julião e Fronteiras, ambos assentados sobre o aquífero fraturado 

(cristalino)  

Os poços utilizados para construção desse perfil foram os AS-203 (Campo Grande do 

Piauí), SA-548 (Vila Nova do Piauí), CG-416 (São Julião) e o AL-490 (Fronteiras). Os dois 

primeiros não alcançaram o cristalino, sendo, portanto, as profundidades dessa unidade 

inferidas nesses pontos. 

O perfil mostra, no lado leste (direita do perfil) e centro, o afloramento do aquífero fraturado 

(cristalino) nas regiões dos municípios de São Julião e Fronteiras, apresentando mergulho 

para o interior da bacia, em direção aos municípios de Vila Nova do Piauí e Campo Grande 

do Piauí. 

O poço na região de Campo Grande do Piauí, com ocorrência do aquífero Serra Grande, 

não alcançou o cristalino, podendo-se afirmar apenas que essa unidade se encontra a uma 

profundidade superior a 300m nesse local.  

Pode-se também concluir, por correlação entre poços, que a profundidade do cristalino na 

região de Vila Nova do Piauí encontra-se em torno de 150m. 
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Figura 427: Perfil Geológico interpretado – Campo Grande do Piauí / Fronteiras. 

 

10.3 Seção São José do Piauí – Monsenhor Hipólito 

Com aproximados 50 km de extensão, e direção W–E, essa seção contempla os municípios 

de São José do Piauí, assentado nos sedimentos do aquífero Cabeças, aquiclude 

Pimenteiras e aquífero Serra Grande, o município de Bocaina, assentado sobre o aquiclude 

Pimenteiras e o aquífero Serra Grande e os municípios de Santo Antônio de Lisboa, 

Francisco Santos e Monsenhor Hipólito, todos assentados sobre o aquífero Serra Grande 

(Figura 428). 

Os poços utilizados para construção desse perfil foram os AL-222 (São José do Piauí), AS-

293 (Bocaina), SA-195 (Francisco Santos) e o CG-089 (Monsenhor Hipólito). Nenhum deles 

alcançou o cristalino, sendo, portanto, as profundidades dessa unidade inferidas nesses 

pontos. 

O perfil mostra, no lado leste (direita do perfil) e centro, o afloramento do aquífero Serra 

Grande nas regiões dos municípios de Santo Antônio de Lisboa, Francisco Santos e 

Monsenhor Hipólito, com mergulho para o centro da bacia, em direção às regiões de 

Bocaina e São José do Piauí. 
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Nenhum dos poços nessas regiões alcançou o cristalino, podendo-se afirmar apenas que 

a profundidade dessa unidade alcança mais que 200m em Monsenhor Hipólito e mais que 

100m em Bocaina.  

Entretanto, pela correlação entre poços, espera-se uma profundidade do cristalino, em 

torno de 500m nas regiões de Bocaina e Santo Antônio de Lisboa. 

A região de Bocaina está assentada sobre a sequência rasa de sedimentos do aquiclude 

Pimenteiras, superior, e do aquífero Serra Grande, inferior. Da mesma forma que o aquífero 

Serra Grande, o aquiclude Pimenteiras mergulha para o centro da bacia, encontrando-se 

sotoposto ao aquífero Cabeças na região de São José do Piauí. 

 
Figura 428: Perfil Geológico interpretado –São José do Piauí / Monsenhor Hipólito. 

 

10.1 Seção São José do Piauí – Fronteiras 

Com aproximados 100 km de extensão, e direção W –E, essa seção corta toda a bacia e 

contempla os municípios de São José do Piauí, assentado nos sedimentos do aquífero 

Cabeças, aquiclude Pimenteiras e aquífero Serra Grande, o município de Bocaina, 

assentado sobre o aquiclude Pimenteiras e o aquífero Serra Grande, os municípios de 
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Santo Antônio de Lisboa e Francisco Santos, ambos assentados sobre o aquífero Serra 

Grande e os municípios de São Julião e Fronteiras, assentados sobre o aquífero fraturado 

(cristalino) (Figura 429) 

Os poços utilizados para construção desse perfil foram os AL-222 (São José do Piauí), AS-

293 (Bocaina), SA-195 (Francisco Santos), CG-416 (São Julião) e o AL-490 (Fronteiras). 

Os três primeiros não alcançaram o cristalino, portanto, as profundidades dessas unidades 

são inferidas nesses pontos. 

 

 
Figura 429: Perfil Geológico interpretado –São José do Piauí / Fronteiras. 

 

O perfil mostra, no lado leste (direita do perfil) e quase centro, o afloramento do aquífero 

fraturado (cristalino) nas regiões dos municípios de São Julião e Fronteiras, com mergulho 

para o centro da bacia, em direção às regiões de Francisco Santos e Santo Antônio de 

Lisboa, até a região de São José do Piauí. 

Os municípios de Santo Antônio de Lisboa e Francisco Santos, encontram-se assentados 

sobre os sedimentos do aquífero Serra Grande. 
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Nenhum dos poços nessas regiões alcançou o cristalino, podendo-se afirmar apenas que 

a profundidade dessa unidade alcança mais que 150m em Bocaina e mais que 157m em 

Francisco Santos.  

Entretanto, pela correlação entre poços, espera-se uma profundidade do cristalino, em 

torno de 400m na região de Santo Antônio de Lisboa e de 500m na região de Bocaina. 

A região desse último município está assentada sobre a sequência rasa de sedimentos do 

aquiclude Pimenteiras, superior, e do aquífero Serra Grande, inferior. Da mesma forma que 

o aquífero Serra Grande, o aquiclude Pimenteiras mergulha para o centro da bacia, 

encontrando-se sotoposto ao aquífero Cabeças na região de São José do Piauí. 

O poço AL-222, em São José do Piauí, indica uma profundidade superior a 700m para o 

topo do aquífero fraturado (cristalino). 

 

 

 

.
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11 AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS APLICADAS NO CADASTRO E PROPOSTAS 

DE FUTURAS AÇÕES 

A proposta de uso de um aplicativo desenvolvido pela SEMAR, especificamente para esse 

cadastro, permitindo a inclusão dos registros de campo através de tablets e já nos formatos 

dos bancos de dados da SEMAR e do SIAGAS/CPRM, não foi possível.  

Por esse motivo foi aplicado o método convencional de cadastro através de fichas em papel, 

onde, posteriormente, as informações foram armazenadas em planilha eletrônica, por 

digitação convencional. 

Para a navegação em campo foi utilizado o aplicativo Locus MAP Free, para onde foram 

migrados todos os bancos de dados de poços conhecidos e os limites das áreas de 

cadastro. O uso desse recurso foi apresentado no tópico 5.3 Base Cartográfica do Projeto. 

Esse aplicativo permitiu navegação em campo, utilizando-se apenas do gps interno de um 

celular ou tablet, sem necessidade de sinal WiFi, além de incorporação de mapas temáticos 

de fundo. 

Outra grande vantagem do aplicativo é a possibilidade de atualização dos pontos visitados 

para controle de campo nas próximas visitas. Os arquivos são gerados no formato kmz, 

que podem facilmente serem migrados para um SIG, para acompanhamento diário da 

produção do cadastro. 

Também é possível, com o mesmo aplicativo, a geração de um banco de dados, onde são 

incorporados à localização do ponto cadastrado, imagens e áudios, entretanto esses 

recursos não foram aplicados, sendo os registros de imagens dos poços feitos através de 

máquinas digitais. 

Esses artifícios podem ser apreciados em futuras campanhas, de forma a se obter um 

banco de imagens georreferenciado de pontos de cadastro. 

A formatação de uma equipe funcional de escritório, em campo, próxima das atividades, foi 

essencial para controle da produtividade e qualidade dos trabalhos, permitindo a retificação 

ou ratificação de informações duvidosas em tempo hábil, com as equipes ainda em campo, 

e a solução de problemas de infraestrutura em tempo real. A estruturação dessa equipe foi 

discutida no tópico 5.5 Estrutura de Recebimento e Organização dos Dados em Campo. 

A atividade de registro de condutividade elétrica e pH das águas, foi comprometida, no 

início do cadastro, pela falta de equipamentos de medição portáteis para as equipes de 

cadastro, motivada pelos atrasos de recursos e consequentes processos licitatórios para 

aquisição.  

As medições foram feitas em escritório, em função da disponibilidade de apenas um 

equipamento para medição de condutividade elétrica e outro para pH, que necessitavam 

de energia elétrica para funcionamento. 

Pelo fato das medidas não terem sido concretizadas in loco, as temperaturas das águas 

coletadas nos poços não foram registradas, entretanto, ao final do cadastro foi possível a 

utilização desses equipamentos em campo. 
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A incorporação de guias em cada uma das equipes se mostrou essencial. Essas pessoas 

devem ter bom conhecimento da região, e, se possível, conhecimento no assunto referente 

ao cadastro. 

Nesse caso em particular, os guias eram pessoas da região, indicadas, geralmente, pelas 

prefeituras ou representavam as companhias de água do município.  

Dada à complexidade de segurança atual no País, a população rural não está à margem, e 

a cautela extrema com “visitas estranhas” não foi exceção, impactando no recebimento das 

equipes de cadastro, que, não fossem os guias (conhecidos pela maioria dos habitantes da 

região), teriam tido sua produtividade comprometida, com alto índice de acessos negados 

aos poços. 

Recomenda-se que uma ação, anterior, seja prevista para visitas aos órgãos 

administrativos dos municípios, não só para apresentação do projeto que será desenvolvido 

na região, mas para identificar e recrutar pessoas/técnicos para acompanhamento das 

equipes em campo. 

Também mereceu destaque a grande preocupação dos proprietários em relação ao 

cadastro, no sentido de possíveis cobranças posteriores por parte dos órgãos públicos.  

Essa postura é compreensível, uma vez que não existe uma política de conscientização 

dessa população com relação ao uso da água.  

Recomenda-se, portanto, que, em atividades futuras dessa natureza, sejam avaliadas 

possíveis ações anteriores de comunicação na área do projeto, não apenas para divulgação 

das atividades que ali ocorrerão, mas que contemplem aspectos da dinâmica da água 

subterrânea, no que toque à necessidade de sua preservação, tanto quantitativa como 

qualitativa. 

Essas ações poderiam envolver, primeiramente, ciclos de palestras em entidades e/ou 

órgãos inseridos na área do projeto, com boa abrangência e representatividade na região. 

As perfilagens óticas se mostraram eficientes, principalmente para conhecimento das 

seguintes situações: visualização das litologias presentes e contatos, além de fraturas; 

aspecto da água e constatação da necessidade de limpeza; localização dos tubos e filtros 

e suas integridades e problemas de obstrução por vandalismo e por desabamentos naturais 

da parede do poço. 

Recomenda-se, portanto, que todos os poços que venham a ser monitorados na bacia 

sejam previamente inspecionados através dessa metodologia. 

Finalmente, o fator mais impactante ficou por conta dos atrasos de liberação de recursos 

necessários, tanto às atividades de campo, como, principalmente, às ações necessárias 

para aquisição de equipamentos através de processos licitatórios. 

Recomenda-se, portanto, que, havendo imprevistos dessa natureza, instrumentos legais 

sejam considerados para que os trabalhos de campo não sofram impactos negativos, como, 

por exemplo, uma suspensão temporária do contrato ou convênio, até sua normalização. 
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As correlações entre poços, com estratigrafias atravessadas conhecidas e perfis 

construtivos, permite a interpretação de poços que não apresentam essas informações, 

seja por ausência dos relatórios construtivos, ou por má qualidade dos dados. 

Recomenda-se, portanto, a avaliação desses poços do cadastro, através de correlações 

com vizinhos para que essas falhas sejam corrigidas. 
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12 CONCLUSÕES 

Na bacia do Guaribas foram cadastrados 4.096 poços, sendo que, desse total, 2.506 poços 

(61,18%) são novos registros, ou seja, representam poços que não existiam nos bancos de 

dados do SIAGAS, SEMAR, AGESPISA, CNARH 1.0 e 4.0 e Autocadastro da SEMAR nos 

municípios de Pio IX e Picos e que foram usados como base para as visitas de campo. 

A área do projeto (bacia do Guaribas), com cerca de 8.400 km2, contempla 26 municípios, 

sendo que apenas oito deles se encontram totalmente inseridos na bacia: Alagoinha do 

Piauí, Bocaina, Campo Grande do Piauí, Francisco Santos, Geminiano, Monsenhor 

Hipólito, São Julião e Sussuapara. 

Os municípios de Alegrete do Piauí, Fronteiras, Picos, Pio IX, Santana do Piauí, Santo 

Antônio de Lisboa, São Luís do Piauí e Vila Nova do Piauí, estão representados com 90% 

ou mais de sua área territorial.  

Os demais municípios são os de Aroeiras do Itaim (com 19% de sua área), Belém do Piauí 

(com 13% de sua área), Caldeirão Grande do Piauí (com 20% de sua área), Itainópolis (com 

apenas 1% de sua área), Jaicós (com 19% de sua área), Lagoa do Sítio (com apenas 1% 

de sua área), Paquetá (com 32% de sua área), Pimenteiras (com apenas 2% de sua área), 

São João da Canabrava (com 86% de sua área) e São José do Piauí (com 54% de sua 

área). 

Oito sedes, dos municípios com representação na bacia, encontram-se fora do limite da 

área do cadastro – Caldeirão Grande do Piauí, Belém do Piauí, Jaicós, Paquetá, Lagoa do 

Sítio, Pimenteiras, Itainópolis e Aroeiras do Itaim. 

Os cinco municípios que apresentaram maior número de registros foram os de Pio IX, com 

856 poços (20,9% do total), o de Picos, com 744 poços (18,16% do total), o de Fronteiras, 

com 478 poços (11.67% do total), o de Geminiano, com 293 poços (7,15% do total) e o de 

Sussuapara, com 250 poços (6,10% do total). 

Apenas nesses cinco municípios encontram-se 63,99% (2.621 poços) de todos os poços 

cadastrados na bacia. 

Em relação à situação, 2.988 (72,94% do total) encontravam-se em operação, 279 (6,82% 

do total) abandonados, 385 (9,40%) paralisados, 312 (7,62% do total) não instalados, 78 

(1,90% do total) tiveram seu acesso negado pelo proprietário, 31 (0,76% do total) 

apresentaram coordenadas em locais sem acesso possível, 19 (0,46% do total) não foram 

encontrados no local indicado pelas suas coordenadas e 4 (0,10% do total) foram 

construídos em terrenos baixos e encontravam-se submersos por conta de alagamento 

dessas áreas. 

A classificação aplicada para a situação e respectivas definições são apresentadas no 

tópico 6.2 Situação dos poços, além do detalhamento do número de registros por 

municípios e os principais motivos para abandono, não instalação e paralisação. 
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Com respeito aos poços, cujas coordenadas indicaram pontos sem acesso ou sua 

inexistência, recomenda-se as suas revisões no sentido de retificação de suas localizações 

no seu banco de dados original. 

A administração pública é representada, na bacia, por 27,37% do total de registros (1.121 

poços), enquanto a maioria, 71,92% (2.946 poços) são poços particulares. Não foi possível 

a definição de propriedade em 29 poços (0,71%). 

Do ponto de vista hidrogeológico, a bacia é representada por dois principais aquíferos 

sedimentares, o Serra Grande e o Cabeças, e um aquífero do tipo fraturado, denominado 

aqui simplesmente por cristalino. 

Superposto ao aquífero Serra Grande e sotoposto ao aquífero Cabeças, ocorre o aquiclude 

Pimenteiras, que imprime um grau de confinamento ao aquífero inferior. 

Os níveis estáticos encontrados em 1.838 poços, variaram de 1,3m, no município de Pio IX 

(cristalino), até 294m, no município de São José do Piauí, em região de afloramento do 

aquiclude Pimenteiras. 

Na região de cristalino, na região leste da bacia, predominam níveis estáticos até 50m de 

profundidade, enquanto na região aflorante do aquífero Serra Grande, no centro, 

predominam profundidades entre 50m e 100m, encontrando-se, também, valores 

superiores à 100m. A diversidade maior na região oeste, nas regiões de afloramento do 

aquiclude Pimenteiras e do aquífero Cabeças deve-se ao aquífero captado, podendo ser o 

Serra Grande sotoposto ao aquiclude Pimenteiras ou o próprio Cabeças aflorante. 

Esse assunto é discutido no tópico 6.4 Poços e níveis estáticos. 

Para uma melhor interpretação dos níveis estáticos e das vazões, essas comentadas a 

seguir, são necessários conhecimentos dos dados construtivos dos poços, contidos em 

relatórios de construção, na grande maioria inacessíveis. 

As informações sobre a produtividade (m3/h) de 1.396 poços permitiu evidenciar uma 

variação positiva de leste para oeste na bacia, coincidindo com as áreas de cristalino (ao 

leste), com vazões predominantes inferiores à 1m3/h, de afloramento do aquífero Serra 

Grande (ao centro), com vazões predominantes entre 1m3/h e 5m3/h, e no centro-oeste, 

onde ocorre a região de afloramento da formação Pimenteiras, com os poços de maiores 

vazões na bacia, com valores superiores a 10m3/h chegando a 50m3/h. 

Na região oeste da bacia aflora o aquífero Cabeças, superposto ao aquiclude Pimenteiras, 

e onde se encontram poços com boas vazões. 

Como comentado anteriormente, a ausência de relatórios construtivos não permitiu avaliar 

se os poços com maiores vazões, na região de afloramento do aquífero Cabeças, alcançam 

o aquífero Serra Grande, explicando, dessa forma, essas altas produtividades, ou, se o 

aquífero Cabeças é o único responsável 

Vale lembrar ainda que a formação Pimenteiras, classificada como aquiclude, apresenta na 

sua base uma ocorrência de nível arenoso havendo evidências de captações de boa 

produtividade (tópico 6.5 Poços e vazões) 
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Com relação à potabilidade da água para consumo humano, toda a região da bacia pode 

ser considerada como sem restrições, considerando que, dos 3.095 poços com informação 

de condutividade elétrica, 2.192 (70,82% desse total) apresentaram águas potáveis (tópico 

6.6 Qualidade da água – potabilidade para consumo humano) 

O maior valor encontrado para a condutividade elétrica foi de 11.100 µS/cm2, no município 

de Fronteiras, cuja região é representada por rochas do embasamento cristalino. 

Também para a potabilidade para consumo animal, o quadro é semelhante ao do consumo 

humano, uma vez que, dos 3.095 poços com informação de condutividade elétrica, 2.970 

(95,96% desse total) apresentaram água boa para esse tipo de consumo (tópico 6.7 

Qualidade da água – potabilidade para consumo animal) 

As maiores concentrações de águas classificadas como boas, coincidem com as áreas 

sedimentares em toda a região central e oeste da bacia. 

Com relação à acidez da água, medida através de seu pH, a bacia pode ser considerada, 

de maneira geral, representada por águas neutras, uma vez que, dos 3.093 poços com 

essa informação, 2.586 (83,61%) apresentaram valores entre 6 e 8, ou seja, águas 

classificadas como neutras, enquanto as águas ácidas (pH ≤ 6) representaram 7,11% (220 

poços) dos registros e as básicas (pH ≥ 8) representaram 9,28% (287 poços) do total. 

As águas ácidas apresentam maior incidência nas regiões sedimentares, enquanto as 

neutras se distribuem por toda a região da bacia e as básicas mostram maiores 

concentrações próximas aos centros urbanos, como os de Picos, Pio IX. Vila Nova do Piauí, 

Monsenhor Hipólito e Alegrete do Piauí (Tópico 6.8 Valores de pH). 

A rede de monitoramento proposta representa um instrumento fundamental de gestão dos 

recursos hídricos subterrâneos na bacia e pode ser implementada em etapas (Tópico 8 

PROPOSTA DE REDE DE POÇOS PARA COLETA DE ÁGUA).  

Recomenda-se que sejam consideradas as informações dos poços de monitoramento da 

CPRM/RIMAS, de acesso público, e que, também, seja considerado no planejamento, 

parcerias com as companhias de água da região e demais órgãos municipais, estaduais e 

federais que detenham informações sobre o assunto.  

As principais dificuldades encontradas na execução desse projeto podem ser sumarizadas 

da seguinte forma: 

- Acesso negado ao poço – não autorização pelo proprietário ou responsável. Nesses casos 

foram abertas fichas de cadastro, no sentido de informar a existência de poço naquele local, 

embora as informações não tenham sido registradas. 

- Poço não encontrado – embora tenham sido registradas ocorrências dessa natureza, o 

número pode ser considerado insignificante. Nesses casos foram abertas fichas de 

cadastro, para informação da não existência de poço naquele local e para posterior 

atualização do banco de dados original. 

Recomenda-se, para esses casos, uma revisão posterior, nos bancos de dados originais, 

dos poços encontrados nessa situação para retificação de suas coordenadas. 
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- Ausência do proprietário ou informante – nesses casos o acesso aos poços era possível, 

entretanto, a ausência de informações impossibilitou o preenchimento completo da ficha de 

cadastro. 

Recomenda-se, para esses casos, uma campanha de visita às empresas de perfuração de 

poços e órgãos de abastecimento, além de prefeituras da região, para tentativa de resgate 

dessas informações através de suas coordenadas. 

- Identificação do proprietário – na grande maioria das vezes, o poço estava localizado em 

propriedade onde apenas um funcionário se encontrava presente. Nesses casos a melhor 

identificação do proprietário foi prejudicada. 

Recomenda-se, nesses casos, consulta ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, já 

implementado na maioria dos estados do Brasil. 

- Ausências de relatórios de construção – representando quase a totalidade dos casos, os 

relatórios de construção dos poços não estavam disponíveis, implicando no registro de 

informações através de pessoas que acompanharam a obra, ou que ouviram de outras 

essas informações. 

Também se recomenda, para esses casos, uma campanha de visita às empresas de 

perfuração de poços e órgãos de abastecimento, além de prefeituras da região, para 

tentativa de resgate dessas informações através de suas coordenadas.  

Essas visitas podem, inclusive, preceder ao cadastro de campo, de forma a se organizar 

previamente essas informações e ratificá-las em campo. 

- Poços repassados – também foi comum casos onde prefeituras receberam as obras de 

outra administração e que não acompanharam as documentações técnicas, como, 

principalmente, os relatórios técnicos de construção dos poços. 

- Aquisição de equipamentos – os atrasos acontecidos nos repasses de recursos pela 

SEMAR implicaram, consequentemente, no atraso dos processos licitatórios para aquisição 

de equipamentos por parte da CPRM/RETE. 

Para monitoramento quantitativo na bacia, foram identificados 7 poços da Rede Integrada 

de Monitoramento de Águas Subterrâneas, operados pela CPRM/SBG (tópico 8.1 

Programa RIMAS – CPRM). 

Para monitoramento qualitativo, foram identificados 47 poços captando os aquíferos Serra 

Grande e Cabeças (tópico 8.2 Monitoramento Qualitativo). 

As perfilagens óticas foram executadas em 6 poços na área do projeto, totalizando 865,7m 

e 08h:39min:15seg de vídeos (tópico 9 PERFILAGEM ÓTICA DE POÇOS TUBULARES). 

As informações de estratigrafia e perfuração de poços constantes do banco de dados 

SIAGAS, permitiram a interpretação de seções geológicas e compreensão da ocorrência 

das várias unidades hidrogeológicas na bacia. 

Finalmente, além da contribuição para um diagnóstico do uso e qualidade da água 

subterrânea na bacia do Guaribas, que impactará nas decisões e planejamentos futuros de 
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gestão, por parte do Governo do Piauí, os 2.506 poços encontrados na bacia, que não 

constavam nos bancos de dados até então existentes, proporcionará um importante 

incremento aos registros mantidos pela SEMAR e ainda pela CPRM, através do SIAGAS. 
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13 APÊNDICE A 

Este documento é apresentado em volume separado, com o título “APÊNDICE A – Perfis 

Estratigráficos e de Perfuração e Revestimento”, constando dos perfis estratigráficos e de 

perfuração e revestimento, além de outras informações como localização, aquífero captado 

e geologia aflorante e nível estático, de 231 poços do cadastro, que puderam ter suas 

informações técnicas recuperadas através do banco de dados SIAGAS/CPRM. 

A Figura 430 mostra o modelo da ficha adotada, seguindo com as considerações a respeito 

dos campos presentes. 

 

 

Figura 430: Modelo de ficha adotada para apresentação do perfil estratigráfico e de 
perfuração e revestimento, para poços do cadastro. 
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Campo identificação e localização (Figura 430-01) – Informa o código de cadastro do poço, 

a fonte dos dados (nesse caso SIAGAS com código 2200034171), estado e município e 

sua localização em coordenadas UTM (m). 

Campo título do Projeto (Figura 430-02) – Informa o projeto vinculado. 

Campo assunto (Figura 430-03) – Informa quais perfis estão presentes – Perfil 

estratigráfico, de perfuração e de revestimento. 

Campo informações adicionais (Figura 430-04) – Informa o aquífero captado (Serra Grande 

nesse exemplo), geologia aflorante (Cabeças nesse caso), profundidade perfurada (710m 

nesse caso) e nível estático na época de inclusão desse dado no SIAGAS (294m nesse 

caso). 

Campo profundidade (Figura 430-05 e 13) – escala de profundidade (m) de referência. 

Campo perfil estratigráfico construtivo (Figura 430-06) – Informa a sequência estratigrafia 

com profundidades de topo e base, profundidade da perfuração e da coluna de 

revestimento (tubos e filtros). 

Campo nível estático NE (Figura 430-07) – Informa graficamente a profundidade do NE (m). 

Campo diâmetro da perfuração (Figura 430-08) – Informa o diâmetro, em polegadas, dos 

intervalos de perfuração. Nesse caso a perfuração se deu em 9,5” até os 570m, finalizando 

com 9” até os 710m de profundidade. 

Campo diâmetro do revestimento (Figura 430-09) – Informa o diâmetro do revestimento 

(tubo ou filtro). Nesse caso o tubo de revestimento aplicado tem o diâmetro de 6 5/8” 

(6,625”). 

Campo tipo de revestimento (Figura 430-10) – Informa se a seção é revestida por tubo cego 

ou filtro. 

Espessura da unidade estratigráfica (Figura 430-11) – Informa a espessura da unidade 

estratigráfica, em metros.  

Campo estratigrafia (Figura 430-12) – Informa a sequência estratigráfica encontrada no 

poço, com profundidades de topo e base. A denominação da unidade também é informada, 

como nesse caso: Cabeças (aquífero) – Vulcânica (impermeável) – Cabeças (aquífero) – 

Pimenteiras (aquiclude) – Serra Grande (aquífero). 
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14 APÊNDICES B, C, D, E e F 

Esses apêndices, em volumes separados, mostram as imagens dos poços cadastrados e 

que compõem o banco de imagens do projeto (disponível apenas em DVD). 

O Quadro 268 mostra o índice das imagens contidas nos cinco apêndices, relacionadas à 

etapa de cadastro. 

Os apêndices correspondem ao seguinte: 

 Apêndice B – Imagens das etapas .01 e 02. 

 Apêndice C – Imagens das etapas 03 e 04. 

 Apêndice D – Imagens da etapa 05. 

 Apêndice E – Imagens da etapa 06. 

 Apêndice F – Imagens da etapa 07.   

Quadro 268: Índice das imagens (códigos de cadastro) por etapas 
ETAPA SIGLA DE - AO 

1 
Apêndice B 

CO 001-103 

MC 001-138 

SW 001-097 

AG 001-103 

2 
Apêndice B 

LA 001-100 

MC 139-240 

SW 098-244 

3 
Apêndice C 

AS 001-147 

AL 001-113 

MM 001-144 

SA 001-141 

WA 001-257 

4 
Apêndice C 

WA 154-228 

AS 148-303 

CG 001-125 

AL 114-232 

SA 142-290 

WA 115-153 

5 
Apêndice D 

NA 001-063 

BA 001-083 

CG 126-272 

AL 234-370 

TD 001-101 

SA 291-373 

6 
Apêndice E 

NA 064-212 

BA 084-222 

CG 274-393 

AL 371-517 

SA 374-511 

TD 102-215 

7 
Apêndice F 

NA 213-354 

CG 394-475 

AL 518-648 

SA 512-645 

TD 216-310 
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A consulta ao banco integral de imagens dos poços só é possível através do link no 

respectivo documento em formato PDF, no DVD do projeto, seguindo os seguintes passos: 

 Passo 01 

Definido o ponto / poço de interesse, identifica-se em qual apêndice ele está contemplado 

usando o Quadro 268. 

Ex.: supondo o interesse pelo poço MM-040 - de acordo com o Quadro 268, ele se encontra 

no intervalo “MM 001 a 144” (Figura 431-01), correspondendo à etapa 03 (Figura 431-02), 

que por sua vez é contemplada no apêndice C. 

 

 
Figura 431: Identificando em qual apêndice encontra-se o poço de interesse. 

 

 Passo 02 

Identificar no DVD a pasta de banco de imagens do projeto e abrir o arquivo “APENDICE C 

- ETAPAS 03 - 04.pdf”. 

Uma vez executado, encontrar o poço no sumário e clicar no seu link (Figura 432). 

 
Figura 432: Encontrando o poço MM-040 no sumário do Apêndice C. 

 

Uma vez direcionado à página onde se encontra o poço, se observa uma primeira imagem 

e o link “Acessar” (Figura 433-01). 

 
Figura 433: Poço MM-040 e link de acesso ao banco de imagens. 
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Clicando no link “Acessar” (Figura 433-01) o interessado será direcionado à pasta com as 

imagens do poço registradas em campo (Figura 434). 

 

Figura 434: Pasta com conteúdo das imagens do poço MM-040. 
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15 APÊNDICE G 

Nesse apêndice (em volume separado), encontram-se os mapas temáticos para cada um 

dos 26 municípios representados na bacia, parcial ou totalmente inseridos. 

Cada mapa contempla as seguintes informações e temas: 

 Poços cadastrados no município e códigos do cadastro - Figura 435-A. 

 Localização do município em relação à bacia e ao Estado do Piauí - Figura 435-B. 

 Poços cadastrados no município relacionados com a hidrogeologia - Figura 435-C. 

 Poços cadastrados no município relacionados com a hipsometria - Figura 435-D. 

 

 

Figura 435: Mapa temático para o município de Picos. 

 

 

 

 

 

  


