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RESUMO: Através deste trabalho procurou-se construir uma aproximação de um modelo 

conceitual de ocorrência e circulação da água subterrânea, em bacias hidrográficas, no município de 

Porto Franco e Estreito, sul do Estado do Maranhão, de forma, que este venha subsidiar ao processo 

de outorga d’água. O modelo conceitual mencionado teve como base a análise das características 

fisiográficas locais; interpretação de perfis litológicos e testes de bombeamento de poços tubulares 

instalados na região. Investigação de campo proporcionou um levantamento de poços tubulares 

existentes, registrando-se a localização destes através de suas coordenadas geográficas, assim como, 

da real situação, se em funcionamento, ou não, e também a cerca de informações gerais como: 

profundidade e vazão. Concluiu-se que os perfis litológicos da região indicam que a ocorrência de 

água subterrânea está condicionada a um sistema aqüífero confinado, considerando a espessa 

ocorrência de materiais geológicos da Formação Mosquito capeando o aqüífero Sambaíba. No 

entanto, para efeito de outorga do direito de uso da água, as informações levantadas são 

insuficientes, necessitando de informações especificas conforme a solicitação do requerimento de 

outorga praticado no estado.  

 

ABSTRACT: Through this work we have tried to construct an approximation of a conceptual 

model of the occurrence and movement of groundwater in river basins in the city of Porto Franco 

and Estreito, south of the State of Maranhão, so that this will support the process of granting water. 

The conceptual model mentioned was based on the analysis of local physiographic features, 

lithological boundaries and interpretation of profiles of pumping tests of wells installed in the 

tubular region. Of field research provided a survey of existing tube wells, and the the location of 

these by their geographical coordinates, as well as the actual situation, is in operation or not, and 

also some general information such as depth and flow. It was concluded that the profiles lithological 

boundaries in the region indicate that the occurrence of groundwater is subject to a confined aquifer 

system, considering the occurrence of thick materials of geological formation on the Mosquito 

Sambaíba aquifer. However, for the purpose of granting the right to use the water, raised the 

information is insufficient, requiring specific information as to request the application for grants 

practiced in the state. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

No estado do Maranhão, apesar da abundancia das águas superficiais, cerca de 70% da 

demanda para o abastecimento humano é obtido de mananciais subterrâneos. A opção por essa 

alternativa é justificada por condicionantes de ordem sanitária e econômica. O percentual 

supracitado certamente se eleva, quando se adiciona a demanda para uso industrial, principalmente 

nos setores de alimentos e de produção de bebidas.  

O sul do Estado por apresentar características fisiográficas específicas, com relevo 

predominantemente de chapadas, com áreas elevadas, vegetação variando de campos limpos, até 

cerradões, com predominância de latossolos (mais de 50%), juntamente com outros mecanismos 

climáticos, delimitam o padrão de distribuição hídrica na região. E estas condições têm 

proporcionado o crescimento de atividades agropecuárias, e industriais que devido à demanda das 

atividades e condições sanitárias e econômicas tem optado cada vez mais pelo uso das águas 

subterrâneas.  

Esta região com mais de 150 mil habitantes, tem se destacado como pólo agrícola com 

potencial inclusive para atividades de bovinocultura, vislumbrando-se com a industrialização da 

soja a exploração da avicultura e da suinocultura. Atividades que requerem um bom quantitativo de 

água. 

Desta forma, procurou-se construir uma aproximação de um modelo conceitual de ocorrência 

e circulação da água subterrânea, nesta região, especificamente para uma área de abrangência de 10 

sub-bacias, na bacia hidrográfica do rio Tocantins, contribuindo com informações importantes para 

o gerenciamento deste recurso.  

Apresenta-se uma aproximação do modelo de ocorrência e circulação da água subterrânea, em 

uma parte da área da Folha Imperatriz SB.23-V-C (Escala 1:250.000), abrangendo zonas dos 

municípios de Porto Franco e Estreito (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização do Município de Porto Franco e Estreito – MA (GEPLAN, 2000). 

 

O modelo conceitual mencionado teve como base a análise das características geológicas e 

geomorfológicas locais. Esta realizada a partir da analise de textos de bibliografia especifica, tais 

como: Projeto Radam, Folha SB.23 (BRASIL, 1973), textos dos estudos realizados pela 

CODEMINAS (1975); interpretação de mapas hidrogeológicos e hidroquímicos, do Brasil 

(BRASIL, 1983), do Estado do Maranhão (BRASIL, 1986) e interpretação de perfis litológicos e 

testes de bombeamento de poços tubulares instalados na região (Informações cedidas pela 

Companhia de Água e Esgoto do Maranhão – CAEMA). Investigação de campo proporcionou um 

levantamento de poços tubulares existentes na região, registrando-se a localização destes através de 

suas coordenadas geográficas, assim como, da real situação, se em funcionamento, ou não, e 

também a cerca de informações gerais como: profundidade e vazão.  

 

2 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

O regime térmico atuante na região é de clima quente e úmido, com duração de estiagem de 3 

a 4 meses. A precipitação anual alcança 1600 mm. De 78 a 86% dos totais precipitados se perdem 

por evapotranspiração, restando entre 14 a 22% para escoamento superficial e infiltração (SOUZA 

et. al,1990). O sistema hidrográfico na área, o rio Tocantins e seus tributários drenam as águas 

superficiais, desempenhado papel fundamental na vida socioeconômica regional. Os principais 

afluentes pela margem direita são os rios Itaueira, Santana, Lajeado, Feio, Jacuba, Natividade, 

Sucupira, dentre outros.  
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A cobertura vegetal original foi intensamente removida, mas ainda são visíveis relíquias do 

grupo Cerrado ou Savana ao longo da BR-010, e núcleos do grupo Floresta Ombrófila, na planície 

aluvial do Tocantins. (SOUZA, op. cit). 

Os grupos de solos reconhecidos localmente são Latossolo Vermelho-Amarelo, e Brunizém 

Avermelhado. (SOUZA, op. cit). 

O Latossolo é o tipo de ocorrência mais disseminada, com textura média, em alguns locais 

sendo mais argiloso. Os estratos são profundos, bem drenados, com baixa fertilidade natural. Ocorre 

quase sempre associado com areias quartzosas, facilitando a recarga local de aqüíferos rasos das 

Formações Codó, Grajaú e Itapecuru.  

O Brunizém Avermelhado corresponde a solos mais argilosos, profundos, com fertilidade 

natural alta. São associados a pequenas chapadas com superfície suavemente ondulada, que ocorrem 

ao norte da cidade de Imperatriz, relacionadas à transição dos sedimentos da Formação Itapecuru 

para os da Formação Codó. Esse tipo de solo ocorre também a sudoeste da cidade de Imperatriz, 

sobre rochas da Formação Mosquito. 

O relevo está inserido na Unidade Geomorfológica do Pediplano Central do Maranhão. A 

origem desta unidade é predominantemente erosiva, apresentando relevo fortemente irregular. A 

morfogênese é resultado de uma coalescência dos vales pedimentados dos rios Parnaíba, Canindé, 

Corda, Gurguéia, Mearim e Alpercatas.   

O aspecto geral é aplainado pela erosão, exceto nos grandes rios, que apresentam calhas 

marcantes. Eventualmente, nesta unidade, verificam-se formas de chapadas como nas serras das 

Alpercatas, do Valentim e das cobras, e relevos residuais tipo mesas (BRASIL, 1973). Na área de 

abrangência do estudo ocorrem relevos de superfície conservada, que são as superfícies com 

capeamento dentrítico topograficamente elevados, e as superfícies dissecadas, em que se destacam 

as superfícies arrasadas e superfície pediplanada (Figura 2). 
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Figura 2 - Geomorfologia da área em estudo 

3 - GEOLOGIA 

 

A área se insere na borda oeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba, com exposições de 

sedimentos e rochas ígneas e sedimentares, atribuídas às formações geológicas Sambaiba, 

Mosquito, Corda, e Coberturas Tercio-Quaternárias.  

As descrições a seguir são baseadas no estudo do Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 1990). 

Os litotipos dominantes são arenitos e siltitos vermelhos, seguindo-se basaltos, folhelhos e 

calcários. A estratificação é horizontal, salvo pequenos mergulhos localizados. 

3.1 Formação Sambaiba (TRs) 

A litologia da Formação Sambaiba consiste de arenitos avermelhados, róseos, escuros a 

esbranquiçados, predominantemente finos a médios. Em geral são pintalgados de caulim, com grãos 

subangulares a subarredondados e foscos. É comum a ocorrência de sílex na seção superior. Nas 

proximidades dos derrames de basalto da Formação Mosquito, o arenito apresenta-se muito 

silicificado. Seus sedimentos não afloram na área estudada, sendo alcançados por sondagens na 

profundidade média de 300 metros. 

3.2-Formação Mosquito (TRm) 

A Formação Mosquito é constituída por derrames basálticos com uma intercalação sedimentar 

descontinua e restrita, que foi observada em sua porção inferior somente perto de Fortaleza das 
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Nogueiras (Lima e Leite, 1978). O basalto é em geral escuro, raramente esverdeado, afanitico, com 

amídalas preenchidas por calcedônia, zeólitas e material criptocristalino esverdeado. Os arenitos são 

róseos e esbranquiçados, finos a médios, pintalgados de caulim, regularmente selecionados, com 

grãos brilhantes, parcialmente silicificados, exibindo notáveis estratificações cruzadas ou plano-

paralelas. 

A espessura dos derrames basálticos é variável. Na região de Imperatriz a espessura fica em 

torno de 175 metros (PETROBRAS, 1978); a leste, na região de Grajaú e Fortaleza das Nogueiras 

atinge 130 metros (PETROBRAS, op.cit.) e mais a leste na serra das Alpercatas situa-se em torno 

de 4 metros, afinando até desaparecer nas proximidades de São Raimundo das Mangabeiras. 

O contato superior da unidade com a formação Corda é discordante, marcada por acentuada 

superfície de erosão. O contato inferior com os sedimentos Sambaiba mostra os arenitos 

completamente truncados pelo basalto. O tectonismo causador da extrusão do magma básico teve 

caráter episódico, através de sucessivos espasmos intercalados em milhões ou dezenas de milhões 

de anos. 

 

3.3 Formação Corda (Jc) 

Esta unidade é constituída por arenitos avermelhados, argilosos e calciferos, com bancos mais 

espessos exibindo estratificação cruzada.Intercalados nos arenitos ocorrem folhelhos cinza 

esverdeados e amarronzados, com níveis de calcita. Na parte basal da seção predominam folhelhos 

e siltitos, com variações locais, podendo ser escuros, betuminosos, ou calciferos e silicificado, 

muito semelhantes aos materiais da Formação Pedra de Fogo. 

Sua espessura varia de 30 metros na região de Imperatriz e ao norte de Porto Franco. 

Dependendo da resistência mecânica dos materiais os afloramentos podem ocorrer sob a forma de 

altos topográficos.  

3.4 Coberturas Tercio-Quaternarias (TQc) 

São sedimentos imaturos arenosos, argilosos e lateriticos que capeiam discordantemente os 

materiais das unidades mais antigas.  

As exposições mais representativas desses materiais encontram-se relativamente distantes da área 

deste estudo, na superfície dos platôs a leste, em cotas maiores que 300 metros. 

3.5 Aluviões (Qal) 

São materiais inconsolidados ocorrentes nas margens e no leito do rio Tocantins. Alguns 

depósitos são permanentes, inclusive fixados por vegetação, outros são preservados somente na 

estiagem. Os aluviões contêm uma mistura de argila, areia e cascalho.  

A Figura 3 a seguir apresenta a o contexto geológico na área em estudo. 
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Figura 3 - Geologia na área em estudo  

 

4 - HIDROGEOLOGIA  

 

4.1 Caracterização regional   

De forma mais expressiva na região tem-se o aqüífero Corda e aqüífero Sambaíba. Estes 

aquiferos acumulam grande parte da água precipitada, que penetra por gravidade no solo, até atingir 

as zonas saturadas que armazenam a água subterrânea e permitem sua circulação.  

A Formação Corda tem espessura reduzida na área investigada,algo em torno de 50 

metros,proporcionando vazões até 5 m
3
/hora,em poços tubulares rasos.  

  Dado as características granulométricas dos arenitos presentes na Formação Sambaiba, e as 

amplas áreas de recarga situadas à leste, pode ser considerado elevado o potencial hidrogeológico 

desta unidade, para captações superiores a 100 m
3
/hora.  

Um aspecto a considerar, no local da captação, é a ocorrência de sedimentos peliticos 

derivados do intemperismo dos basaltos Mosquito, capeando o aqüífero Sambaiba, que protege o 

aqüífero contra a poluição da atividade industrial, embora possa inibir a recarga local. A propósito, 

cabe também destacar que, de fato, esta captação é bastante favorecida por sua situação em área de 
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descarga de fluxos regionais de água subterrânea, que são mantenedores da grande descarga dos 

afluentes do Tocantins, e dos níveis estáticos rasos nos poços locais. 

 O aqüífero Sambaíba tem produtividade elevada a media, com capacidade especifica (razão 

entre vazão e rebaixamento) de 1,45 m
3
/hora, por metro de rebaixamento do nível da água. É um 

aqüífero continuo, com extensão regional, variando de livre a confinado, como neste local, com 

predominância de sedimentos clásticos que variam de inconsolidados a consolidados, nos quais a 

permeabilidade varia entre media a baixa. 

4.2 Aspectos qualitativos da  água subterrânea 

O aqüífero Sambaiba é portador de água com potabilidade boa, entretanto, a influencia das 

camadas confinantes pode alterar a qualidade reduzindo a potabilidade. De acordo com o Mapa 

Hidroquimico dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste, em âmbito local as águas 

subterrâneas têm potabilidade boa, estando inseridas no tipo Mistas.  

4.3 Mecanismo de recarga do aqüífero 

A orientação regional das linhas de fluxo subterrâneo indica que estas provêm de sul-sudeste 

para o vale do Tocantins. Localmente, a infiltração é prejudicada pelos materiais geológicos da 

Formação Codó, muito argilosos. Ressalta-se a importância de áreas elevadas a leste, como a Serra 

da Cinta e outras, com amplos afloramentos dos materiais das formações Sambaíba, Corda e 

Coberturas Terciárias, que proporcionam recarga e fluxos regionais significativos. 

4.4 Localização dos poços na região em estudo  

Na área em estudo, nos municípios de Porto Franco e Estreito, segundo as informações 

levantadas em comunidades, existem aproximadamente 40 poços artesianos na região, sendo a sua 

maioria localizada no município de Porto Franco.  

Deste total foram identificados 28 poços, tanto de particulares como públicos. No 

levantamento, foi considerada a facilidade de acesso (estradas e caminhos), assim como a 

acessibilidade a alguns dos poços particulares (Figura 4). 
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Figura 4 - Localização dos Poços na Área em Estudo 

 

A Tabela 1 a seguir apresenta um resumo da situação atual dos poços. Entre os 28 poços 

levantados, a maioria, 20 (vinte), é utilizada principalmente para abastecimento público, em 

assentamentos; o uso particular destina-se principalmente à irrigação, etc. Os demais oito poços 

estão atualmente desativados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Tocantins 
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Tabela 1 - Informações dos Poços Georreferenciados 

Poço Localidade Município 
Coordenadas Vazão 

(l/h) 

Prof. 

(m) 
Situação 

Latitude Longitude 

1 Fazenda Serra Morena Porto Franco 6°27'57,46"S 47°18'14,50"W - - EF 

2 Fazenda Serra Morena Porto Franco 6°28'38,6"S 47°19'18,45"W - - EF 

3 Fazenda Serra Morena Porto Franco  6°28'31,12"S 47°20'42,17"W - - EF 

4 Fazenda Serra Morena Porto Franco  6°29'52,21"S 47°15'56,16"W  - - F 

5 Associação Vale do Tríra Porto Franco  6°30'45,59"S  47°15'25,68"W 1.000 176 EF 

6 Fazenda Formosa Porto Franco  6°32'47,42"S  47°13'13,86"W 6.000 - EF 

7 Assentamento Maravilha Porto Franco  6°29'14,00"S  47°12'46,76"W 20.000 108 EF 

8 Fazenda Chico Novato Porto Franco  6°27'48,51"S 47°11'55,02"W - 101 EF 

9 Formigão Porto Franco  6°23'32,87"S 47°07'59,57"W 40.000 120 EF 

10 Assentamento Vereda Seca Porto Franco  6°21'56,33"S 47°05'54,91"W 20.000 100 EF 

11 Suçuarana Porto Franco  6°19'50,26"S 47°04'31,94"W 12.000 180 F 

12 Santa Rosa Porto Franco  6°22'14,13"S 47°07'38,43"W - 101 F 

13 Fazenda Buriti de Dentro (Tauá) Porto Franco  6°22'31,83"S 47°10'16,34"W - 165 EF 

14 Fazenda Macaúba Porto Franco  6°21'56,68"S 47°09'45,29"W - 185 EF 

15 Vargem Limpa Porto Franco  6°21'54,31"S 47°11'23,87"W - 180 EF 

16 Coité Porto Franco  6°21'17,72"S 47°17'27,30"W - 100 F 

17 Coité Estreito  6°21'47,95"S 47°18'20,48"W - - EF 

18 Assentamento Sarafim Estreito  6°41'34,72"S 47°10'21,33"W - 150 EF 

19 Fazenda Santa Izabel Estreito  6°37'35,68"S 47°20'19,21"W - 165 F 

20 Fazenda Bacuri II Estreito  6°34'40,01"S 47°21'05,12"W - - EF 

21 Fazenda Itaueiras Estreito  6°31'30,12"S 47°23'21,26"W - 120 EF 

22 Fazenda Itaueiras Estreito  6°31'30,19"S 47°23'21,46"W - 120 EF 

23 Fazenda São José (Sr. Oscar) Porto Franco  6°30'13,27"S 47°22'25,56"W - 190 F 

24 Fazenda Bela Vista Porto Franco  6°26'48,13"S 47°23'52,62"W - 85* EF 

25 Fazenda Providencia Porto Franco  6°23'22,75"S 47°22'27,45"W - 195 EF 

26 Fazenda Estrema Porto Franco  6°26'12,09"S 47°13'31,81"W - 45* EF 

27 Fazenda Estrema Porto Franco  6°26'01,07"S 47°13'20,44"W  41* EF 

28 Fazenda Estrema Porto Franco  6°26'00,10"S 47°13'49,03"W 15.000 180 EF 

Nota: EF- em funcionamento; F – fechado, não está em funcionamento 

 

Nos Quadros de 1 a 3 apresenta-se uma visão geral dos poços levantados na área.  
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Quadro 1 -  Poços na área em estudo 

   

Poço 1 Poço 2 Poço 3 

 

 

  

Poço 4 Poço 5 Poço 6 

 

 
 

 

 

Poço 7 Poço 8 Poço 9 
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Quadro 2 -  Poços na área em estudo 

   

Poço 10 Poço 11 Poço 12 

 

 

  

Poço 13 Poço 14 Poço 15 

 

   

Poço 16 Poço 17 Poço 18 
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Quadro 3 -  Poços na área em estudo 

  

 

Poço 19 Poço 20 Poço 21 

 

 

  

Poço 22 Poço 23 Poço 24 

 

   

Poço 25 Poço 26 Poço 27 
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5 OUTORGA DA ÁGUA SUBTERRANEA 

5.1 Outorga dos direitos de uso da água  

A outorga é instrumento através do qual o Poder Público autoriza o usuário a utilizar as 

águas de seu domínio, por tempo determinado e com condições preestabelecidas. 

5.2 Objetivo 

Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos das águas superficiais e subterrâneas 

e o efetivo exercício do direito de acesso à água. 

5.3 Por que é preciso autorização para usar água? 

A água é um recurso natural escasso e é um bem de domínio público,  de valor econômico, 

essencial a vida. Para que todos tenham acesso e usem de forma sustentável, cabe ao Poder Público 

a sua regulação. 

5.4 Quem concede a outorga? 

No caso das águas de domínio da União, a ANA - Agência Nacional de Águas é quem 

concede e para as águas de domínio dos Estados e do Distrito Federal compete aos órgãos gestores 

dos Sistemas Estaduais a emissão da outorga, com base nas diretrizes estabelecidas em legislações 

específicas de cada Estado, muitas vezes com participação dos conselhos estaduais e dos comitês de 

bacias.    

5.5 Águas de domínio da União, dos Estados ou Distrito Federal 

A Constituição de 1988 estabeleceu que as águas são de domínio da União ou dos Estados e 

do Distrito Federal.  

5.6 Águas da União  

São aquelas que se encontram em terras do seu domínio, que banham mais de um Estado, 

sirvam de limite com outros países ou unidades da Federação, se estendam a território estrangeiro, 

ou dele provenham. Por exemplo: Rio Paraná (Brasil, Paraguai e Argentina); Rio São Francisco 

(Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe); Rio Paraíba do Sul (São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro); Lagoa Mirim (Brasil e Uruguai), entre outros. 

As águas que se encontram em reservatórios construídos pela União, como por exemplo: 

reservatórios da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, do extinto Departamento Nacional de 

Obras e Saneamento - DNOS, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, entre outros. 
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5.7 Águas de domínio dos Estados ou Distrito Federal 

As águas de domínio dos Estados e do Distrito Federal são todas as de rios e de bacias que 

se encontram dentro dos limites dos Estados, incluindo as águas de origem subterrânea. Por 

exemplo: Rio Tietê (São Paulo); Lagoa dos Patos (Rio Grande do Sul); Rio das Velhas (Minas 

Gerais); Rio Jaguaribe (Ceará); Rio Paraguaçu (Bahia), etc. 

5.8 Quem precisa de outorga para usar água e como obtê-la? 

Todos os usuários, ou seja, aqueles que fazem captação para qualquer finalidade de uso nas 

águas de rios, lagos ou águas subterrâneas, deve ser solicitada uma Outorga ao Poder Público. 

Os usos para captação de água para o abastecimento doméstico, para fins industriais ou irrigação; 

para o lançamento de efluentes industriais ou urbanos, a construção de obras hidráulicas, como 

barragens e canalizações de rio, ou, ainda, à serviços de desassoreamento e de limpeza de margens, 

precedem de outorga. Qualquer interferência que se pretenda realizar na quantidade ou na qualidade 

das águas necessita de autorização do Poder Público. 

Para obter outorga de direito de uso de águas de domínio da União os procedimentos devem 

ser conferidos junto a ANA.  

5.9 Relação de documentos para outorga no Estado do Maranhão: águas subterrâneas 

 

1. Requerimento fornecido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais; 

2. Cópia da Licença Ambiental; 

3. Apresentar Súmula publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão e jornal de grande 

circulação; 

4. Fotocópia da autorização da escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis 

ou Certidão de Registro de Imóvel; 

5. Fotocópia da autorização da perfuração do poço emitido pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais; 

6. Não sendo proprietário do imóvel, o Peticionário deverá anexar Carta de Anuência do 

Titular da propriedade, com firma reconhecida; 

7. Caso o usuário seja pessoa jurídica, deverá anexar fotocópia autenticada do Contrato Social 

ou Estatuto da Empresa; 

8. Procuração com firma reconhecida quando a solicitação for feita por representante do titular 

do imóvel; 

9. Apresentar Mapa de Localização na Escala 1:100.000 ou 1:500.000 (IBGE/SUDENE), 

prevalecendo a escala de maior detalhe disponível. Mapas provenientes de outras fontes 

poderão ser aproveitados quando elaborados em escala mais detalhada que as anteriormente 

citadas; 

10. Caso o requerente não tenha solicitado previamente a autorização de construção de poço 

tubular, apresentar o relatório da  geologia e da hidrogeologia local, juntamente com dados 

do projeto e obras de captação da água subterrânea, elaborado por profissional, empresa, ou 

instituição legalmente habilitada perante o CREA, anexando o comprovante de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART). O relatório geológico e hidrogeológico deverão conter os 

seguintes itens básicos: 

a. Caracterização da área: 
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i. Situação em relação a: núcleos urbanos, distritos industriais e outras fontes 

potenciais de poluição; 

ii. Situação em relação a corpos d’água superficial, geomorfologia e clima. 

b. Caracterização geológica: 

i. Descrição detalhada dos parâmetros físicos dos sedimentos e rochas 

aflorantes na área; 

ii. Perfil litológico previsto para as camadas subjacentes; 

iii. Estruturas geológicas ocorrentes. 

c. Caracterização Hidrogeológica: 

i. Aqüíferos existentes e condições de aproveitamento; 

ii. Levantamento dos poços existentes no raio de 1000 m da obra, com as 

respectivas vazões extraídas níveis estáticos e dinâmicos; 

iii. Análise do teste de aqüífero, com cálculo, com cálculo dos parâmetros 

hidráulicos dos aqüíferos (K, T, S); 

iv. Apresentação da ficha do teste de bombeamento. 

d. Caracterização Hidroquímica: 

i. Análise bacteriológica e físico-química completa da água subterrânea. 

11. O projeto construtivo do poço tubular deverá prever a instalação, na tampa do poço, de 

dispositivo de acesso para o monitoramento freqüente do nível estático. 

12. Apresentar formulários: I, III, fornecidos pela Superintendência de Recursos Naturais 

devidamente preenchidos; 

13. Poderá ser exigido levantamento geofísico pontual ou superficial quando tratar-se do 

atendimento de demandas hídricas para indústrias ou outros grandes consumidores. 

 

7.10 Requerimentos de outorga para manancial subterrâneo no Maranhão 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS 

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS NATURAIS 

MANANCIAL SUBTERRÂNEO 

Município Bacia hidrográfica 

Localidade Sub-bacia hidrográfica 

COORDENADAS DO PONTO DE CAPTAÇÃO 

[ ] GPS (ggºmm’ss.ss”) [ ] Mapa 

 

Latitude .................................. Longitude ...........................................  

Cota .......... m Vazão Requerida .............. m
3
 / dia Período de Bombeio ......... h / dia 

CARACTERÍSTICAS DO POÇO 

UNIDADE GEOLÓGICA AFLORANTE 

 

UNIDADE PRODUTORA 

 

Empresa responsável pela perfuração Profundidade do poço 

m 

Data de conclusão Nível estático 

m 



17 

 

TIPO DE AQUÍFERO 

[ ] livre 

[ ] semi-confinado 

[ ] confinado 

 

[ ] sedimentar 

[ ] cristalino 

[ ] cárstico 

[ ] 

metassedimentar 

Nível dinâmico 

m 

Vazão de teste 

m
3 

/ h 

Vazão específica 

m
3 

/ h / m 

OBS  Diâmetro de revestimento 

pol 

  Mat. de revestimento 

  Material de filtro 

  Material de pré-filtro 

  Profundidades dos filtros 

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE RECALQUE 

BOMBA 

[ ] Submersa 

[ ] De superfície 

Motor  ..................................................  

 

Marca  ..................................................  

 

Modelo  ..................................................  

Motor  .................................................  

 

Marca  .................................................  

 

Modelo  .................................................  

Motor  ..................................................  

 

Marca  ..................................................  

 

Modelo  ..................................................  

ENERGIA UTILIZADA 

[ ] Elétrica 

[ ] Combustão 

Altura Manométrica ........................ m.c.a. 

 

Vazão .............................................. m
3 

/ h 

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 Pefil litológico e construtivo do poço 

 Teste de bombeamento ou teste de vazão escalonada 

 Mapa de localização 

 Relatório sobre a geologia local (incluir modelo estratigráfico, estrutural e 

hidrogeológico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSÃO 
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Os perfis litológicos da região indicam que a ocorrência de água subterrânea está 

condicionada a um sistema aqüífero confinado, considerando a espessa ocorrência de materiais 

geológicos da Formação Mosquito capeando o aqüífero Sambaiba.  

Os parâmetros hidrodinâmicos regionais, calculados a partir de testes de bombeamento de 

poços da CAEMA na cidade de Imperatriz, têm os seguintes valores: transmissividade (T)=146,88 

m
2
/dia; condutividade hidráulica (K)= 0,950 m/dia.O valor da transmissividade indica que o 

aqüífero tem potencial médio para grandes demandas tipo irrigação e grandes indústrias. A 

condutividade hidráulica é moderada e relaciona-se com meio poroso constituído, 

predominantemente, por areias finas e/ou arenitos quartzosos limpos. 

Desta forma, diante do acima exposto, verificou-se que os poços tubulares têm profundidade 

média de 146 metros, geralmente revestidos com tubos no diâmetro de 06 polegadas. Com tal 

profundidade, estima-se que a perfuração atravesse inicialmente cerca de 30 metros de material 

areno-argiloso, das Formação Corda, seguido de 60 metros de espessura de basalto bastante 

alterado, da Formação Mosquito, seguindo-se de 20 a 30 metros de arenito róseo-avermelhado, 

compacto, da Formação Sambaiba. Através das informações levantadas em campo, verifica-se que 

as menores vazões variam entre 1 e 6 metros cúbicos/hora e as maiores entre 12 e 40 metros 

cúbicos/hora.  

Entende-se que esta vazão é uma vazão com folga para o aqüífero, considerando, que a 

variação regional das vazões ficam entre 40 e 150 metros cúbicos/hora. Ressalta-se que estes 

valores citados estão dentro da média dos valores relacionados com a Formação Sambaiba, na área 

de Porto Franco. 

No entanto, para efeito de outorga, necessita-se de informações especificas do ponto de 

captação, no caso, do poço a ser utilizado, (conforme solicitação do requerimento), como por 

exemplo: o nível estático encontra-se em torno de quantos metros? o nível dinâmico encontra-se a 

quantos metros para uma determinada vazão em metros cúbicos/hora? E ainda quantas horas de 

bombeamento por dia para determinada vazão? Entre outras questões especificas. 

Desta forma necessita-se de um trabalho de campo, no ponto de captação de água, para a 

realização destas operações, conforme a solicitação do requerimento de outorga. As atividades a 

serem realizadas necessitam de no mínimo um dia por ponto de captação, onde, será retirado o 

recalque, teste de bombeamento, amostragem da água para analise química, medir o nível estático e 

dinâmico, etc. Atendendo desta forma, as exigências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais do Maranhão – SEMA.  
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