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Apresentação  
A Linha de Transmissão (LT) 500 kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II vem sendo licenciada 
no âmbito do processo ambiental IBAMA nº 02012.001891/2019-26, estando atualmente em 
fase de implantação do empreendimento. Considerando o estabelecido pela Lei nº 
10.257/2001, o Estatuto da Cidade, o Plano Básico Ambiental (PBA) incluiu, dentre as medidas 
de compensação, o Programa de Apoio à Elaboração/Elaboração do Plano Diretor, cujo 
objetivo é fornecer apoio à elaboração ou revisão de Planos Diretores dos municípios 
impactados pelo empreendimento com as seguintes características: 

▪ Municípios que tenham a área de influência direta do empreendimento inserida nos seus 
limites jurisdicionais, que não possuam Planos Diretores, mas que passaram a ter essa 
obrigação devido à realização do empreendimento; 

▪ Municípios com mais de 20.000 habitantes que tenham a área de influência direta do 
empreendimento inserida nos seus limites jurisdicionais, onde foram verificadas alterações 
significativas no ordenamento territorial do município, em função do empreendimento. 
 

Esta condicionante foi reforçada pela Licença de Instalação (LI) nº 2331/2019 do 
empreendimento, que traz como condicionantes ao empreendedor apresentar os Termos de 
Compromisso com as seguintes prefeituras: 

▪ Aquelas que tenham a área de influência direta do empreendimento inserida nos seus 
limites jurisdicionais, que não possuam Planos Diretores, mas que passaram a ter essa 
obrigação devido à realização do empreendimento, nos termos do inciso V do art. 41 da 
Lei 10.257/2001; 

▪ Aquelas dos municípios com mais de 20 mil habitantes, que tenham a área de influência 
direta do empreendimento inserida nos seus limites jurisdicionais, onde forem verificadas 
alterações significativas no ordenamento territorial do município, em função do 
empreendimento, nos termos da Resolução Recomendada nº22, de dezembro de 2006. 
 

Neste sentindo, a revisão do Plano Diretor do município de Gilbués insere-se no contexto deste 
Programa. Para tanto, a Arcadis foi contratada pela NEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO 
DE ENERGIA S.A., empresa responsável pela implantação da Linha de Transmissão (LT) 500 
kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II, para prestação serviços de consultoria especializada 
no apoio técnico à elaboração do Plano Diretor em questão. 

O presente Diagnóstico Municipal é, portanto, a etapa inicial do desenvolvimento do Plano 
Diretor de Gilbués e objetiva traçar um panorama do município de forma holística, avaliando-
se seus componentes naturais, sociais, econômicos e de gestão, bem como as dinâmicas de 
sua população que impactam na conformação do território tal como se apresenta atualmente. 
Esta etapa embasará as futuras propostas de ordenamento e de ações temáticas para os 
próximos 10 anos, visando o desenvolvimento sustentável do município de Gilbués. 

De acordo com o Guia para Elaboração de Plano Diretor Participativo do Ministério das 
Cidades, publicado em 2004 e atualizado, em versão de teste, em 2019, a primeira etapa de 
elaboração de um Plano Diretor deve ser a de leitura da cidade. Trata-se de identificar e 
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compreender a atual situação socioeconômica e territorial do município como um todo, tanto 
da área urbana como da área rural, buscando possibilitar a identificação das suas principais 
fragilidades e potencialidades em um momento posterior. 

Para tanto, pode-se dividir a leitura da cidade em dois momentos complementares entre si: as 
leituras técnicas e as leituras comunitárias. Na primeira, são levantados dados primários e 
secundários sobre os mais diversos temas considerados pertinentes para a avaliação do 
município. A leitura técnica é, então, “(...) enriquecidas com as leituras comunitárias, feitas pela 
população, sob os pontos de vista dos diferentes segmentos socioeconômicos”, que vivenciam 
e se apropriam do território a partir de diferenças condições e perspectivas (BRASIL, 2014). 
Afinal, o levantamento de conflitos e de potencialidades divergem de acordo com os diferentes 
grupos sociais, e a tomada das decisões para o desenvolvimento do município, em etapa 
posterior, deve atender a maior parcela da população. 

O Processo Participativo do Plano Diretor de Gilbués foi estruturado para garantir a 
possibilidade de participação de toda a sua população, por meio de um conjunto de estratégias 
a serem desenvolvidas ao longo das etapas do processo de elaboração do plano. 



 

Arcadis 13 

Figura -1-1 – Etapas e Estratégias do Processo Participativo do Plano Diretor de Gilbués. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020. 



 

Arcadis 14 

De acordo com as etapas de trabalho planejadas originalmente, ao longo do terceiro e sétimo 
mês de trabalhos previu-se a execução de Audiências Públicas e Oficinas Participativas com a 
população, além da execução de pesquisas de Consulta Cidadã. Até o presente momento, em 
decorrência da crise de saúde pública causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) em todo o 
país, e visando a preservação da saúde dos profissionais, técnicos da prefeitura e população 
envolvidos, não foi possível executar as atividades de visita ao município previstas para o mês 
03. Consequentemente, as Audiências Públicas, Oficinas Participativas e a Consulta Cidadã 
por meio físico foram suspensas por tempo indeterminado. 

Durante esse período de atividades in loco seria disponibilizada também uma Consulta Pública 
por meio de formulário estruturado e urnas para coleta das respostas da população, chamada 
de Consulta Cidadã. Assim como as demais atividades presenciais, a Consulta Cidadã por 
meio desses formulários e caixas foi suspensa. Tais atividades serão retomadas assim que as 
condições sanitárias permitirem e de saúde e segurança de todos os envolvidos seja garantida. 

É importante ressaltar que o processo participativo não é composto apenas de Audiências e 
Oficinas Participativas, mas também por outras estratégias participativas, como pode ser visto 
na figura baixo, cada qual com um objetivo específico e momento adequado à sua realização, 
e que juntas compõem o processo participativo de elaboração do Plano Diretor de Gilbués. 

 

Até o presente momento a prefeitura municipal não implementou nenhuma das inciativas 
apresentadas, o que deverá ocorrer em momento posterior à emissão do presente relatório. 
Dessas inciativas, destaca-se a importância em especial de duas, sendo:    

▪ a publicação de Decreto Regulamentador do processo participativo do Plano Diretor e a 
abertura de processo administrativo específico sobre ele. Ambas iniciativas se 
caracterizam por garantir o embasamento legal de todo o Processo Participativo e dar 
subsídios ao Poder Executivo Municipal de desenvolvê-lo e comprová-lo; 
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▪ a conformação de dois grupos distintos: o Grupo Técnico da Prefeitura e o Núcleo Gestor 
Participativo. O primeiro é formado exclusivamente por funcionários do Poder Executivo 
Municipal, de diversas áreas técnicas afins ao conteúdo do Plano Diretor. Seu objetivo é 
apoiar tecnicamente a elaboração/revisão do Plano e garantir a operacionalidade do 
Processo Participativo. O Núcleo Gestor Participativo, por sua vez, é composto por 
representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, com o objetivo de garantir 
transparência ao processo e a representatividade popular 
 

A fim de garantir o acompanhamento do processo de elaboração do Plano Diretor tanto pela 
população como pelos técnicos do poder público municipal, e ao mesmo tempo garantir o 
isolamento social necessário no momento atual, estão sendo estruturados diferentes meios de 
comunicação e divulgação em meio digital, os quais serão divulgados em momento oportuno, 
garantindo assim a continuidade do processo, minimizando os possíveis impactos do 
adiamento da visita ao município e atividades presenciais. 

Já pode-se adiantar que neste contexto é importante o fortalecimento da Consulta Cidadã 
online com foco em toda a população, assim como a manutenção e a reorganização das 
reuniões com o Núcleo Gestor, atividades estas que devem ocorrer nas próximas semanas, 
sendo necessárias para adequado andamento dos trabalhos.  

Deste modo, ressalta-se que o presente Diagnóstico apresenta o resultado da análise de todas 
as informações coletadas a partir do levantamento de dados secundários, ainda sem as 
contribuições dos momentos participativos, as quais serão incorporadas a este documento 
assim que possível obtê-las. 
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1 Aspectos Jurídicos e Institucionais 
A formulação de um diagnóstico a partir da legislação urbanística, ambiental e patrimonial 
incidente sobre Gilbués, no âmbito do processo participativo do Plano Diretor, é uma etapa 
importante na construção de uma leitura sobre a dinâmica territorial municipal pois nos permite 
verificar a atualidade, a correlação e a eventual coerência lógica entre os dispositivos e políticas 
públicas incidentes sobre o território. Em vista disso, neste item serão analisadas as principais 
legislações urbanísticas pertinentes ao Plano Diretor Municipal nas diferentes esferas de 
governo. 

1.1 A Política Urbana 

1.1.1 Constituição Federal 
A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo capítulo para o planejamento urbano 
brasileiro ao dispor, em seus artigos 182 e 183, sobre a Política Urbana. Embora a Constituição 
não se alongue ao tratar sobre o tema, o artigo 182 fornece subsídios importantes para orientar 
a formulação das diretrizes da Política Urbana, consubstanciadas, em 2001, no texto normativo 
do Estatuto da Cidade e para estruturar as bases dos Planos Diretores como instrumentos da 
política urbana. 

Dentre as disposições constitucionais, destaca-se: 

▪ A política de desenvolvimento urbano tem como instrumento básico o Plano Diretor e 
deverá ser executada pelo Poder Público Municipal, em observância às diretrizes gerais 
fixadas em lei;  

▪ O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes; 
▪ O Plano Diretor deverá estabelecer as exigências fundamentais de ordenação da cidade, 

as quais orientarão os critérios de cumprimento da função social da propriedade urbana; 
▪ O Plano Diretor deverá definir a área de incidência do parcelamento ou edificação 

compulsórios, do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo e da desapropriação com pagamento mediante títulos da dúvida pública, no caso 
do município decidir por aplica-los como instrumentos de indução do cumprimento da 
função social do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. 

 
Observa-se, nestas disposições constitucionais, que o Município adquiriu uma posição de 
destaque na condução da Política Urbana, a qual é reforçada pela competência, conferida pela 
mesma Constituição ao ente, de promover o adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII). 
O exercício de tais atribuições e competências, no entanto, deve ser realizado em observância 
às diretrizes gerais e demais legislações a nível federal. No caso especificamente da Política 
Urbana, a Constituição Federal é clara ao atrelar o exercício das atribuições do Município à 
aprovação de lei que estabeleça diretrizes gerais, como foi feito pelo Estatuto da Cidade. 

1.1.2 Estatuto da Cidade 
O Estatuto da Cidade foi aprovado por meio da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
Ao longo dos anos, o Estatuto da Cidade foi alterado pontualmente por diversas legislações, 
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como a Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012 – Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil; Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009; Lei Federal nº 13.465, de 11 julho de 2017 
– Regularização Fundiária; Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 – Estatuto da Pessoa 
com Deficiência; a Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da Metrópole, 
entre outras. 

Pelo fato da sua aprovação ter se dado em 2001, ao longo dos 13 anos que separaram a 
promulgação da Constituição Federal e aprovação do Estatuto da Cidade, os municípios 
ficaram desprovidos do arcabouço normativo que lhes possibilitava o exercício integral das 
suas faculdades e obrigatoriedades em relação à Política Urbana. Após a sua aprovação, as 
bases normativas da Política Urbana e dos Planos Diretores passaram a estar estruturadas, 
garantindo aos Municípios os alicerces para a sua atuação. 

Em seu Capítulo I, o Estatuto da Cidade introduz as diretrizes gerais da Política Urbana (art. 
2º), sendo elas: 

▪ garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

▪ gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

▪ cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

▪ planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e 
das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo 
a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente; 

▪ oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados 
aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

▪ ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

− a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

− a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

− o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação 
à infraestrutura urbana; 

− a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos 
geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

− a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; 

− a deterioração das áreas urbanizadas; 

− a poluição e a degradação ambiental; 

− a exposição da população a riscos de desastres naturais;  

− a exposição da população a riscos de desastres. 
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▪ integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; 

▪ adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município 
e do território sob sua área de influência; 

▪ justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 
▪ adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 

públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 
geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 

▪ recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de 
imóveis urbanos; 

▪ proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

▪ audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos 
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 

▪ regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo 
e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais; 

▪ simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e 
unidades habitacionais; 

▪ isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse 
social. 

▪ estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas 
operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de 
impactos ambientais e a economia de recursos naturais  

▪ tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, 
telecomunicações, abastecimento de água e saneamento.  

▪ garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências 
internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos 
trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, 
ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. 

 

Já no Capítulo II, são elencados os instrumentos da Política Urbana, dentre os quais 
destacam-se: (i) os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; (ii) o planejamento das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões; (iii) o planejamento municipal, no qual está incluído o 
Plano Diretor; (iv) os institutos tributários e financeiros; (v) os institutos jurídicos e políticos; (vi) 
o estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 
Ainda no mesmo capítulo, são regulamentados alguns instrumentos jurídicos e políticos, bem 
como o estudo prévio de impacto de vizinhança. A regulamentação de tais instrumentos é 
relevante na medida em que são ferramentas, disponibilizadas ao Poder Executivo Municipal, 
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para o cumprimento dos objetivos e diretrizes do seu Plano Diretor. Neste sentido, a 
regulamentação garante uma moldura mínima para a aplicação de tais instrumentos a nível 
municipal e, consequentemente, uma coerência entre as legislações locais.  

O Estatuto da Cidade segue dispondo, em seu Capítulo III, sobre o Plano Diretor. Este capítulo 
tem uma relevância ímpar para o Processo Participativo do Plano Diretor do Município de 
Gilbués, uma vez que estabelece as regras básicas para a formulação do instrumento. 

Sobre o tema, destaca-se, primeiramente, que o Estatuto da Cidade reforça as disposições 
constitucionais, ao ressaltar o papel do Plano Diretor como instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana (art. 40). Atrela, também, o cumprimento da função social 
da propriedade às diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor. 

Por outro lado, o Estatuto da Cidade inova ao acrescentar critérios de obrigatoriedade 
referentes à formulação do Plano Diretor. Além da população super a 20.000 habitantes, já 
disposta na Constituição Federal, passam a ser obrigados a elaborar Planos Diretor os 
municípios que: (i) integrem as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; (ii) tenham 
interesse em utilizar os instrumentos da PEUC, IPTU Progressivo no Tempo e Desapropriação 
mediante pagamento com títulos da dívida; (iii) integrem as áreas de especial interesse 
turístico; (iv) estejam inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; (v) estejam incluídas no 
cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos (art. 
41) 

Para todos os municípios enquadrados em tais critérios, o Plano Diretor é obrigatório. Sua 
vigência máxima é de 10 anos (art. 40, §3º) e seu conteúdo, além de abranger todo o território 
(art. 40, §2º), deverá definir, no mínimo (art. 42): 

▪ a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para 
utilização, na forma do art. 5o do Estatuto da Cidade; 

▪ disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 do Estatuto da Cidade, referentes 
ao Direito de Preempção, Outorga Onerosa do Direito de Construir, Operações Urbanas 
Consorciadas e Transferência do Direito de Construir, respectivamente1; 

▪ sistema de acompanhamento e controle. 
 
Ressalta-se que, para os municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

 

1 A leitura do art. 42 do Estatuto da Cidade, cc art. 4º da A Resolução nº 34, de 2222 de 2005, do Conselho Municipal das Cidades 

indica que não necessariamente o município é obrigado a regulamentar o Direito de Preempção, Outorga Onerosa do Direito de 

Construir, Operações Urbanas Consorciadas e Transferência do Direito de Construir como parte do conteúdo mínimo do seu Plano 

Diretor, visto que a escolha pela regulamentação dos instrumentos urbanísticos no Plano Diretor deve considerar as condições 

sociais, territoriais, econômicas e institucionais do município. No entanto, caso o plano diretor determine a aplicação de algum dos 

referidos instrumentos, esta será condicionada à determinação da sua área de incidência no Plano Diretor. 
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processos geológicos ou hidrológicos correlatos2, o Plano Diretor deverá conter, além das 
disposições elencadas acima (art. 42-A): 

▪ parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade 
de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda;  

▪ mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; 

▪ planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de 
risco de desastre;  

▪ medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de 
desastres; 

▪ diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, 
observadas as leis federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de 
interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido; 

▪ identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, 
quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades.  

 

Além desses temas, a serem minimamente regulamentados pelo Plano Diretor, o Estatuto da 
Cidade também estabelece regras para os municípios que desejarem ampliar seu perímetro 
urbano. Neste caso, deverá ser elaborado um projeto específico, observadas as diretrizes do 
Plano Diretor e instituído por lei municipal, que contenha, no mínimo (art. 42-B):  

▪ demarcação do novo perímetro urbano;  
▪ delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 

especial em função de ameaça de desastres naturais;  
▪ definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 

sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; 
▪ definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 

diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;  
▪ a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas 

especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 
habitacional for permitido;  

▪ definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio 
histórico e cultural; 

▪ definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação 
para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 

 

 

2 Embora o art. 6º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, estabeleça a competência da União para instituir e manter o 

Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 

ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, não há notícias da sua existência. 
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Tal projeto é obrigatório, salvo no caso de o Plano Diretor contemplar tais exigências (art. 42-
B, §2º).  

Ainda sobre os Planos Diretores, ressalta-se, por fim, que o Estatuto da Cidade também 
estabelece alguns procedimentos aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais referentes à 
sua elaboração e fiscalização de implementação. De acordo com o art. 40, §4º, tais órgãos 
deverão garantir: 

▪ a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 

▪ a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
▪ o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

 

O Estatuto da Cidade também dispõe sobre a gestão democrática da cidade que, embora 
esteja em capítulo diverso do Plano Diretor, é um assunto que compõe o conteúdo mínimo dos 
Planos Diretores. As disposições listam, de forma não exaustiva, os instrumentos de gestão 
democrática, como os órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 
municipal; debates, audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse 
urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; e iniciativa popular de projeto de lei e de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. O capítulo também dispõe que, as 
propostas de Plano Plurianual, das Leis de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual 
devem ter sua aprovação legislativa precedida de debates, audiências e consultas públicas 
(art. 45). 

Conclui-se, de todo o apresentado, que o Estatuto da Cidade orienta a formulação dos Planos 
Diretores Municipais, tanto no que tange ao seu conteúdo, seus instrumentos e objetivos. Vale, 
no entanto, ressaltar que o Estatuto pouco trata sobre as diferentes escalas de cidade nas suas 
disposições, o que acaba por resultar em regras iguais para cidades de 25.000 e 12 milhões 
de habitantes. Este é um ponto sensível, uma vez que as dinâmicas territoriais se diferenciam 
a depender da quantidade da população residente, o que significa, por consequência, 
diferentes instrumentos e estratégias para a superação de desafios. Isso impõe ainda mais 
atenção aos estudos técnicos desenvolvidos ao longo do Processo Participativo dos Planos 
Diretores e, em especial, à escala municipal, motivo pelo qual o presente item passará a se 
dedicar à análise da legislação urbanística aprovada a nível local.  

1.1.3 Legislação Municipal  
Como indicado por FREITAS3, a elaboração de um Plano Diretor implica em dois processos 
simultâneos: um destrutivo, no sentido de que os padrões de desenvolvimento até então 
incidentes serão substituídos, e outro construtivo, já que uma nova realidade territorial passará 
a ser idealizada e instituída. Neste sentido, é fundamental consolidar um conhecimento sobre 
a legislação atualmente vigente sobre o território de Gilbués, para que seja possível avaliar 
quais pontos devem ser readequados para integrar o novo planejamento idealizado.  

 

3Para mais, ver http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/promotorias-justica-menu/prourb/36-prourb/375-

plano-diretor-como-instrumento-da-politica-urbana. Último acesso em 26/02/2020. 

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/promotorias-justica-menu/prourb/36-prourb/375-plano-diretor-como-instrumento-da-politica-urbana
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/promotorias-justica-menu/prourb/36-prourb/375-plano-diretor-como-instrumento-da-politica-urbana
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Neste sentido, este diagnóstico será dividido em 2 momentos: no primeiro, será sistematizado 
um levantamento das legislações recebidas; em seguida, será feita uma análise das principais 
legislações urbanísticas, ambientais e patrimoniais municipais existentes no Município. Tais 
legislações serão, ao final deste Diagnóstico, revisitadas com o objetivo de analisar como as 
disposições legislativas estão sendo aplicadas, em vista da realidade observada no município, 
e identificar temas críticos a serem trabalhados ao longo do processo de elaboração do Plano 
Diretor Municipal. 

1.1.3.1 Levantamento legislativo 
O Município, enquanto ente federativo autônomo do Estado Brasileiro, detém suas 
competências materiais e legislativas instituídas pelo artigo 30 da Constituição Federal. Por 
este rol de competências ser abrangente, uma considerável atividade legislativa tem sido 
observada no âmbito dos municípios. Tendo isso em vista, foi feita uma seleção de normas 
consideradas prioritárias para a compreensão do arcabouço legislativo de Gilbués, cujo envio 
foi solicitado à Prefeitura no primeiro trimestre de 2020. Abaixo, sistematiza-se a legislação 
solicitada e enviada: 

Tabela 1-1– Sistematização da Legislação Municipal Recebida  
Legislação Prioritária 

Legislação / Estudo Situação da 
entrega (a) Referência 

Lei do Plano Diretor vigente Não recebido  

Lei Orgânica Municipal Não recebido  
Diagnóstico do Plano Diretor 

Anterior Não recebido  

Lei de Perímetro Urbano Não recebido  

Lei de Criação de Distritos Não recebido  

Código de Posturas Recebido Lei Municipal nº 25, de 20 de agosto de 1999 

Código de Obras Recebido 
Lei Municipal nº 26, de 30 de setembro de 1999 – 

Dispõe sobre as construções no Município de Gilbués, 
Estado do Piauí 

Lei de Parcelamento do Solo e 
Loteamentos Não recebido  

Lei de Zoneamento Recebido 

Formulação de subsídios para elaboração de 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Núcleo Original 

de Desertificação de Gilbués, estudo de caso dos 
municípios de Gilbués e Monte Alegre, Estado do Piauí 

Lei de Uso e Ocupação do Solo Não recebido  

Patrimônio Histórico e Cultural Não recebido  

Meio Ambiente Não recebido  

Plano Municipal de Saneamento 
Básico Recebido 

Lei Municipal nº 133 de 23 de maio de 2016 – Dispõe 
sobe a Política Municipal de Saneamento Básico de 

Gilbués-PI 

Plano Municipal de Habitação Social Não recebido  

Plano de Mobilidade Urbana Não recebido  

Dados suplementares 

Legislação / Estudo Situação da 
entrega (a) Referência 
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Legislação Prioritária 

Legislação / Estudo Situação da 
entrega (a) Referência 

Estudos, Planos, Diagnóstico 
socioeconômicos e territoriais Não recebido  

Código Tributário Recebido 

Lei Municipal nº 146 de 12 de dezembro de 2017 – 
Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 

79/2009, que dispõe sistema tributário do município de 
Gilbués, Estado do Piauí 

Lei Orçamentárias Recebido 

Lei Municipal nº 173 de 23 de setembro de 2019 – 
Estima receita e fixa a despesa do Orçamento do 

Município de Gilbués para o Exercício Financeiro de 
2020 

Lei Municipal nº 144, de 27 de outubro de 2017 – 
Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o 
quadriênio 2018-2021, do Município de Gilbués 

Consórcios / Convênios 
Intermunicipais Não recebido  

Fundos Municipais Recebido Lei Municipal nº 008 de 06 de abril de 1997 – Cria o 
Fundo Municipal de Assistência Social  

Conselhos Municipais Recebido 

Lei Municipal nº 37, de 31 de outubro de 2005 – Dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação do 
município de Gilbués e o Fundo Municipal do município 

de Gilbués a ele vinculado 
Áreas públicas Não recebido  

Divisão de Bairros Recebido 
Lei Municipal nº 135, de 02 de junho de 2016 – Cria, 
denomina e delimita os bairros da Zona Urbana do 

Município de Gilbués, Estado do Piauí 

Administração Recebido Lei Municipal nº 002, de 20 de outubro de 1989 – Cria a 
Secretaria Municipal de Saúde 

Elaboração: Arcadis, 2020. 

1.1.3.2 Análise legislativa 
Para efeitos de análise e deste diagnóstico jurídico, foram selecionadas, dentre as legislações 
recebidas, aquelas cujo conteúdo guarda relação intrínseca com a matéria do Plano Diretor, 
como é o caso do Plano Diretor vigente, Lei Orgânica do Município, Lei de Perímetro 
Urbano, Lei de Criação de Distritos, Lei de Parcelamento do Solo, Lei de 
Zoneamento, Lei de Uso e Ocupação, Código de Obras, Código de Posturas, Leis de 
Patrimônio Histórico e Leis Ambientais.  

É verdade que algumas destas normativas são ausentes em Gilbués, o que pode ser explicado 
pelo fato de ser um município de pequeno porte populacional. Vale lembrar que Gilbués, junto 
de cerca de 68% dos municípios brasileiros, conforma o conjunto de cidades que não se 
enquadra no critério quantitativo populacional de obrigatoriedade de elaboração de Plano 
Diretor estabelecido pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). A formulação de tal 
legislação tornou-se imperiosa recentemente, pela inserção do Município na área de influência 
de empreendimento com significativo impacto ambiental de âmbito nacional. Ainda assim, será 
mantida a seleção legislativa acima destacada, em razão da afinidade de matéria entre as 
legislações. 

Código de Posturas  

O Código de Posturas de Gilbués, aprovado por meio da Lei Municipal nº 25, de 20 de agosto 
de 1999, dispõe sobre o conteúdo que lhe é competente, ao instituir as medidas de polícia 
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administrativa a cargo do município. Ao longo do seu texto normativo, dispõe especialmente 
sobre o poder de polícia administrativa, ao estabelecer as infrações, penalidades e o 
procedimento administrativo a ser adotado, bem como sobre as normas de higiene pública, 
segurança e ordem pública, bem como do funcionamento do comércio e da indústria. 

Código de Obras 

Embora não conste o termo “Código de Obras” na epígrafe da Lei Municipal nº 26, de 30 de 
setembro de 1999, o conteúdo por ela regulamentado é correlato àquele atribuído ao Código 
de Obras Municipal. A referida lei dispõe sobre a disciplina e procedimento relativos à 
aprovação de projeto e concessão de licença de construção pela Prefeitura Municipal às obras 
de iniciativa pública ou privada no município. 

Dentre as suas disposições, destacam-se: 

▪ Previsão de afastamento mínimo para os prédios construídos dentro do perímetro 
urbano municipal, sendo (arts. 44 e 45): 

▪ Afastamento frontal de 3m 
▪ Afastamento lateral de 1,5m quando existir abertura lateral para iluminação e ventilação 
▪ Determinação dos índices e metragens mínimas a serem respeitadas na construção de 

compartimentos das edificações residenciais (art. 49); 
▪ Fixação de parâmetros mínimos para as edificações de uso industrial, dentre os quais 

destacam-se (art. 53): 

− Afastamento mínimo lateral de 3m; 

− Afastamento mínimo frontal de 5m, no qual é permitido estacionamento; 
 

Considerações Finais  

Diante do exposto, é possível afirmar que, em relação à temática do planejamento urbano e 
territorial, Gilbués é um município que possui um arcabouço legislativo com potencial de 
ser estruturado. A ausência de algumas legislações não parece implicar em um processo de 
expansão urbana desorganizado e com problemas de alta complexidade, até porque 
certas regras de ocupação são resguardadas pela legislação federal e estadual.  

Fundamental, neste sentido, que o Plano Diretor em revisão articule questões elementares de 
ordenamento territorial para o município, de maneira a garantir que o processo de expansão e 
desenvolvimento urbano futuro seja organizado e orientado à diminuição de impactos 
negativos no território.   

1.2 Estrutura de Governança  
Compreender a organização institucional dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, bem 
como conhecer as organizações técnicas e da sociedade civil que atuam ativamente a nível 
local, é fundamental para identificar os principais agentes informantes sobre os dados 
municipais e os principais agentes divulgadores das atividades participativas que compõem o 
Processo de revisão/elaboração do Plano Diretor.  
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Poder Executivo Municipal 

De acordo com as informações disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Gilbués, 
atualmente, os cargos da Administração Municipal estão ocupados pelos seguintes 
representantes: 

Tabela 1-2 – Estrutura Administrativa da Prefeitura de Gilbués 

Órgão Municipal Responsável 

Prefeito Leonardo de Morais Matos 

Chefe de Gabinete Carlos Rodrigues Nepomuceno 

Secretaria de Administração - SEMAD Rômulo Ricardo da Silva Paiva 

Secretaria de Agricultura - SEMAGRI Fabriciano da Cunha C Neto 

Secretaria de Assistência Social - SMAS Raivaneide Brandão Figueiredo 

Secretaria de Educação – SEMED Aurenivia do N F de Oliveira 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS Cires Guadalupe Guerreiro de Macedo 

Secretaria de Esportes - SEME Washington Luiz Tavares de Lira 

Secretaria de Finanças - SEFIN Volmer de Gomes de Matos Neto 

Secretaria de Meio Ambiente - SEMUMA Marlos Elon de Carvalho 

Secretaria de Turismo – SETUR Jackson Dias de Castro 

Secretaria de Ouvidoria Karina Martins de Araújo 

Secretaria de Obras – SEMOB José Oscar Parente Soares Júnior 

Secretaria de Cultura - SMC Luzivanio Maciel da Silva 

Fonte: Portal Eletrônico da Prefeitura de Gilbués. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Poder Legislativo Municipal 

De acordo com as informações disponibilizadas no site da Câmara Municipal de Gilbués, 
atualmente, os vereadores eleitos são: 

Tabela 1-3 – Composição da Câmara Municipal de Gilbués 

Vereadores Eleitos 

Claudson Rocha Leite 

Dimas Rosa Medeiros 

Erivan Martins da Silva 

Henrique de Sousa Guerra 

Iara de Sousa Aguiar 

João Dias Filho 

Marino Júnior Fonseca de Oliveira 

Morvan Figueredo Aguiar 

Ubiratan Veleda Alves 

Fonte: Portal Eletrônico da Câmara Municipal de Gilbués. Elaboração: Arcadis, 2020. 
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Conselhos Municipais 

Sobre os Conselhos Municipais de Gilbués, não foram identificados conselhos ativos.  

 

Matriz de Stakeholders 

A Matriz de Stakeholders é a sistematização das principais organizações sociais, 
empreendedores, ativistas e outras entidades da sociedade civil organizada que atuam de 
maneira coordenada e ativa no Gilbués. 

Tabela 1-4 - Matriz de Stakeholders de Gilbués 

Instituição Telefone Endereço 

Associação de Amigos e Moradores do 
Sítio do Meio 

 
LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO SN, - 

ZONA RURAL, CEP: 64930-000 
Gilbués - PI 

ASSOCIACAO COMERCIAL + 
INDUSTRIAL DA MICRO-REGIAO DE 

GILBUES  

  RUA ANISIO DE ABREU SN, - 
CENTRO, Gilbués - PI. 

Associação Atlética Banco do Brasil (89) 0357-3182 
RUA ANISIO DE ABREU S/N, 1 - 

CENTRO, Gilbués - PI 
Associação Comunitária de 

Desenvolvimento Urbano e Rural 
(89) 3578-1263 

RUA FAUSTO LUSTOSA 00, - 
CENTRO, Gilbués - P 

Associação da Localidade Capitão de 
Campo 

(89) 3578-1273 
COMUNIDADE LOCALIDADE 

CAPITAO DO CAMPO 000, 0 - CEP 
64.930-000 ZONA RURAL, Gilbués - PI 

Associação da Localidade Xixa (89) 9987-6988 
COMUNIDADE LOCALIDADE XIXA 

000, 0 - CEP 64.930-000, ZONA 
RURAL, Gilbués - PI 

Associação das Mulheres Organizada (89) 5781-398 
RUA DO SANTUARIO 519, 519, 

CENTRO, Gilbués, 64930000 
Associação das Mulheres Trabalhadoras 

de Vaqueta 
(89) 3578-1618 

COMUNIDADE VAQUETA 00, 100, 
ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação de Defesa Ambiental e 
Controle da Desertificação de Gilbués 

(89) 9997-8591 
RUA ANISIO DE ABREU 00, 1, 
CENTRO, Gilbués, 64930000 

Associação de Moradores da Localidade 
Raizinha 

 LOCALIDADE RAIZINHA S/N, ZONA 
RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação de Moradores da Região de 
Saltões 

(89) 3578-1123 
FAZENDA SALTOES 00, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 
Associação de Moradores de Pindaiba e 

Região 
(89) 3578-1123 

FAZENDA PINDAIBA 00, ZONA 
RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação de Moradores e Amigos da 
Enseada Amaen 

 
POVOADO ENSEADA SN, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 
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Associação de Moradores e Amigos da 
Localidade Serra das Guaribas - AASG 

 
ESTRADA GILBUES/STA.FILOMENA 

S/N, ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 
Associação de Rádio Comunitária de 

Gilbués 
(89) 9997-7816 

RUA ANISIO DE ABREU S/N, 0, 
CENTRO, Gilbués, 64930000 

Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Gilbués 

(89) 3578-1552 
RUA DO SANTUARIO SAO 

RAIMUNDO NONATO 00, CENTRO, 
Gilbués, 64930000 

Associação de Agricultores e 
Agricultoras Familiar da Localidade de 

Chapadinha 
(89) 3578-1410 

FAZENDA CHAPADINHA 00, ZONA 
RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Criadores do Município 
de Gilbués - ACRIGILPI 

(89) 3578-1287 
RUA ANISIO DE ABREU 35, 35, 

CENTRO, Gilbués, 64930000 
Associação dos Mine Produtores do Vale 

do Urucui Preto 
 

LOCALIDADE URUCUI PRETO SN, 
ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Mini e Pequenos 
Agropecuaristas da Região de Saquinho 

 
FAZENDA SAQUINHO S/N, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 
Associação dos Mini e Pequenos 

Agropecuaristas da Região de 
Marmelada 

 
LOC FAZ MARMELADA S/N, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Mini e Pequenos 
Agropecuaristas de Pinhão 

 
LOC FAZENDA PINHAO S/N, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 
Associação dos Mini e Pequenos 

Agricultores da Comunidade de Bom 
Jardim 

(89) 3578-1552 
FAZENDA BOM JARDIM 00, CENTRO, 

Gilbués, 64930000 

Associação dos Mini e Pequenos 
Produtores Rurais da Localidade de 

Buritirana 
(89) 3578-1197 

OUTROS LOCALIDADE BURITIRANA 
S/N, ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Moradores da 
Comunidade de Cacimbas 

 
POV CACIMBAS S/N, 100, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 
Associação dos Moradores da 

Comunidade Melancias  
 

LOCALIDADE MELANCIAS SN, 100, 
ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Moradores da Região de 
Boa Vista 

(89) 3578-1826 
ACESSO REGIAO DE BOA VISTA 00, 

ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Moradores da Telha (89) 3578-1826 
ACESSO LOCALIDADE TELHA 00, 0, 

ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 
Associação dos Moradores e Amigos da 

Comunidade Gavião 
 

POV GAVIAO S/N, 0, ZONA RURAL, 
Gilbués, 64930000 

Associação dos Moradores e Amigos da 
Comunidade Pau d’Arco 

 
LOCALIDADE PAU D:ARCO S/N, 
ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Moradores e Amigos das 
Queimadas 

 
LUG QUEIMADAS SN, 0, RURAL, 

Gilbués, 64930000 
Associação dos Moradores e Amigos do 

Bairro Santo Antônio 
 

RUA DO PARK S/N, CENTRO, 
Gilbués, 64930000 

Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais de Vaqueta 

 
POV VAQUETA S/N, 25, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 
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Associação dos Produtores Agrícolas e 
Criadores da Região Canto do Rocado 

 
FAZENDA CANTO DO ROCADO S/N, 
0, ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Produtores de Coco dos 
Grotões 

 
LOC FAZENDA GROTOES S/N, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 
Associação dos Remanescentes dos 

Quilombos das Comunidades Marmelada 
Compra Fiado e Parentina 

(89) 3578-1343 
COMUNIDADE PARENTINA 00, ZONA 

RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Trabalhadores Rurais da 
Localidade Boca da Chapada e 

localidades vizinhas 
 

LOCALIDADE BOCA DA CHAPADA 
00, ZONA RURAL, Gilbués, 64930000 

Associação dos Vicentinos  
RUA FAUSTO LUSTOSA S/N, 
CENTRO, Gilbués, 64930000 

Associação Fraterna Feminina União e 
Justiça N 21 

(89) 3571-273 
RUA LAURO ALENCAR 00, 0, AREA 

ESPECIAL, Gilbués, 64930000 

Associação de Moradores de Boqueirão 
dos Pêssegos 

(89) 3578-1410 
FAZENDA BOQUEIRAO DOS 

PESSEGO 00, ZONA RURAL, Gilbués, 
64930000 

Conselho Comunitário de Segurança da 
Microrregião de Gilbués 

(89) 3578-1528 
FAZENDA BOQUEIRAO DOS 

PESSEGO 00, ZONA RURAL, Gilbués, 
64930000 

Obra Social Sul Piauiense  
RUA FURTUNATO MASCARENHAS 
S/N, 85, CENTRO, Gilbués, 64930000 

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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2 Inserção Regional 
A compreensão da dinâmica regional e da rede urbana, que é formada por diversas cidades 
por onde fluem os fluxos materiais e imateriais, é fundamental para o entendimento dos 
processos socioeconômicos intrínsecos a uma determinada região. A partir desses conceitos, 
algumas áreas com maior dinamismo destacam-se das demais, formando uma verdadeira 
hierarquização funcional da rede urbana, onde cidades mais carentes de equipamentos e 
serviços são polarizadas por outras mais dinâmicas.  

Desta forma, a fim de melhor compreender a inserção regional do município de Gilbués, bem 
como a conexão que ele estabelece com os municípios próximos, é preciso diagnosticar como 
e a quais municípios e núcleos urbanos da região ele se relaciona. 

De acordo com o IBGE (2017), a partir da análise do processo socioespacial ocorrido nas 
últimas décadas no Brasil, foi possível propor um novo recorte das Regiões Geográficas do 
Brasil, que incorpora as mudanças ocorridas ao longo das últimas três décadas, a partir de 
duas escalas: as Regiões Geográficas Intermediárias e as Regiões Geográficas Imediatas, que 
anteriormente eram conhecidas como Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, 
respectivamente 

As Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de 
referência. Essas regiões são estruturadas a partir de centros urbanos próximos para a 
satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como: compras de bens de 
consumo, busca de trabalho, procura por serviços de saúde e educação e prestação de 
serviços públicos, como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
do Ministério do Trabalho e de serviços judiciários, entre outros. São limitadas a uma estrutura 
composta por, no mínimo, 5 municípios e, no máximo, 25 municípios, além de ter uma 
população mínima aproximada de 50 mil habitantes. 

Já as Regiões Geográficas Intermediárias articulam as Regiões Geográficas Imediatas 
através de um polo urbano de hierarquia superior, cujas funções urbanas são de maior 
complexidade, a exemplo de serviços médicos especializados ou universidades, e apresentam 
fluxos de gestão privada significativos.  

Gilbués está situado no estado do Piauí, em sua porção Sudoeste, próximo ao município de 
Monte Alegre do Piauí, cerca de 10 km de distância, e a 60 km do Parque Nacional das 
Nascentes do Rio Paranaíba. De acordo com a classificação do IBGE (2017), Gilbués pertence 
a Região Intermediária de Corrente - Bom Jesus e a Região Imediata de Corrente. 

Região Intermediária de Corrente - Bom Jesus  

A Região Intermediária de Corrente – Bom Jesus é uma das seis regiões intermediárias do 
estado do Piauí (Teresina, Parnaíba, Picos, São Raimundo Nonato, Corrente – Bom Jesus e 
Floriano), e é uma das duas Regiões Imediatas (Corrente e Bom Jesus), sendo composta por 
vinte e dois municípios. Segundo estimativa populacional de 2018 (IBGE), 191.858 habitantes 
vivem nesta região, dispostos em uma área de pouco mais de 51.178 km². 

A articulação se dá por meio do município de Corrente, polo da região, sendo este o mais 
populoso, com 26.575 mil habitantes, de acordo com o IBGE em 2018. A Região Intermediária 
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de Palmas, segundo estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2018, conta com 606.849 habitantes, dispostos em uma área de pouco mais de 
110.730 km². 

Corrente, que exerce maior influência sobre os demais, está em uma posição hierárquica mais 
elevada, uma vez que é polo de atração dos outros municípios da região, que buscam serviços 
que não encontram em seus territórios, como atendimento médico especializado para casos 
mais complexos e ensino superior, além de maiores opções para o mercado consumidor.  

Região Imediata de Corrente.  

A Região Imediata de Corrente é uma das duas Regiões Imediatas (Corrente e Bom Jesus). É 
formada por 14 municípios, sendo eles: Avelino Lopes, Barreiras do Piauí, Corrente, 
Cristalândia do Piauí, Curimatá, Gilbués, Júlio Borges, Monte Alegre do Piauí, Morro Cabeça 
no Tempo, Parnaguá, Riacho Frio, Santa Filomena, São Gonçalo do Gurgueia e Sebastião 
Barros. Segundo estimativa populacional de 2018 (IBGE), 120.070 habitantes vivem nesta 
região, dispostos em uma área de pouco mais de 32.465 km².   

O município de Corrente está no topo da hierarquia desta região, estabelecendo relações de 
dependência a partir dos demais municípios. A partir da análise destas relações, nota, 
principalmente, a busca por serviços bancários e mercados para compras mensais. 
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Figura 2-1 - Regiões Imediatas e Intermediárias do município de Gilbués 

 

Fonte: IBGE, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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2.1 Gilbués no Contexto Regional 
O município de Gilbués, localizado no estado do Piauí, é limítrofe aos municípios de Barreiras 
do Piauí, Monte Alegre do Piauí, Santa Filomena, São Gonçalo do Gurguéia e Riacho Frio. 

O município tem como principal via de conexão a BR-135, sendo está uma rodovia de 2.657 
km de extensão que liga São Luís (MA) a Belo Horizonte (MG), no âmbito regional, a rodovia 
liga Gilbués a Barreiras, no sentido Sul, e a Monte Alegre do Piauí, no sentido Norte. Além 
desta, a BR-235 interliga os municípios da porção oeste do estado indo em sentido ao 
Maranhão, transformando-se no trajeto em BR-330 e BR-230. A rodovia BR-235 é a principal 
via de deslocamento das áreas rurais, bem como a conexão destas à sede municipal de Monte 
Alegre do Piauí, e à sede de Gilbués, por meio da BR-135. Junto a estas, a estrada de terra 
PI-254 dá acesso ao povoado de Boqueirão do Garimpo, compondo as principais vias do 
município.  

Os principais cursos d’água do município são os Rios Uruçuí-Vermelho, Uruçuí-Preto e Rio 
Gurguéia. Os recursos hídricos serão mais bem detalhados no item 4.3.2, deste relatório. 

Vale mencionar que, no final de 2019, o Ministério do Turismo divulgou o novo “Mapa do 
Turismo Brasileiro 2019 – 2021”, atualizando a publicação de 2017.  No estado do Piauí, dos 
77 municípios presentes na lista em 2017, somente 30 se mantiveram, dentre eles o município 
de Gilbués que, além de se manter no mapa, teve sua categoria elevada de D para C. As 
categorias são formadas a partir do número de estabelecimentos formais cuja atividade 
principal é a hospedagem, o número de empregos formais no setor de hospedagem, a 
estimativa de turistas do estudo de demanda doméstica e a estimativa de turistas do estudo de 
demanda internacional. Para a classificação em 2019, novos critérios foram adicionados, 
juntamente com compromissos e recomendações estabelecidas pelo Ministério do Turismo, 
como a obrigação de participação em instância de governança e em Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR). Os municípios de Corrente, Júlio Borges, Morro Cabeça no Tempo e 
Parnaguá, que compõe a Região Imediata de Corrente, foram excluídos.  

A linha de transmissão (LT) 500 kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II, intercepta 19   
municípios de quatro estados, sendo eles: Centenário, Lizarda, Miracema do Tocantins, 
Miranorte, Pedro Afonso e Rio dos Bois, no Tocantins; Alto Paranaíba e Balsas, no Maranhão; 
Corrente, Cristalândia do Piauí, Gilbués, Monte Alegre do Piauí, Riacho Frio, Santa Filomena 
e Sebastião Barros, no Piauí; Angical, Barreiras, Riachão das Neves e Santa Rita de Cássia, 
na Bahia. Vale ressaltar que há dois canteiros de obras no município de Gilbués. 
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Mapa 2-1 – Inserção Regional do município de Gilbués 

 

Fonte: IBGE, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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2.1.1 Aspectos Socioeconômicos  
Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Gilbués situa-se em uma 
faixa baixa: 0,548, sendo Longevidade a dimensão que mais contribui para o índice (0,753), 
seguido por Renda (0,574) e, por último, educação (0,380). Ao se comparar com o ano 2000, 
houve um crescimento de mais 33%, cuja dimensão de maior crescimento foi a educação 
(apresentando um crescimento de 0,179, seguido por renda e longevidade). 

Já a evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do 
Índice de Gini, isto é, um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele 
varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, mais próximo se está de uma situação de total 
igualdade e, quanto mais próximo a 1, significa completa desigualdade. Em Gilbués, passou 
de 0,54, em 1991, para 0,67, em 2000, e para 0,68, em 2010. Dessa forma, pode-se afirmar o 
que nível de desigualdade ainda é significativo, encontrando-se em um nível médio.  

Ao se analisar o perfil da população municipal, apresentado na tabela a seguir, verifica-se a 
relevância da área urbana, uma vez que quase 58% da população de Gilbués reside em 
domicílios situados nesta área, segundo o Censo Demográfico de 2010.  

A observação da tabela apresentada a seguir permite verificar que, com relação a entorno, 
notadamente os municípios da Região Imediata de Corrente, predominam municípios com 
maioria da população residindo nas áreas urbanas, sendo porém a maior porcentagem restrita 
a 61% da população no município de Corrente,  considerado o município de maior destaque e 
que dá nome a RI. Desse modo, entende-se que apesar de na maioria dos municípios da RI a 
população urbana ser maior que a rural essa diferença não é significativa, indicando que o 
modo de vida rural é ainda bastante presente na região.  

Em relação ao crescimento populacional do município, de acordo com as informações 
apresentadas na tabela abaixo, verifica-se um crescimento de (173) habitantes em Gilbués 
entre 2000 e 2010, o que equivale a uma taxa média anual de 0,17%. Em relação ao contexto 
regional, verifica-se que Gilbués, apresenta uma das taxas mais baixas, dentre os municípios 
que cresceram no período, acompanhando o crescimento do município vizinhos de Monte 
Alegre do Piauí e de Santa Filomena, que cresceram 0,11%. A taxa de 0,17% de Gilbués está 
distante do crescimento apresentado pelo estado do Piauí (0,93%) e o pais (1,16%), 
posicionando-se, porém, a frente dos municípios da RI que perderam população no período, 
Riacho Frio (-0,19), Morro Cabeça no Tempo (-0,84%), e Sebastião Barros (-2,37%).  

Por sua vez, a análise da estimativa populacional para 2019 e a taxa de crescimento entre 
2018 e 2019, também apresentados na tabela abaixo, reforçam os valores aferidos na ocasião 
do Censo 2010, o que indica que a tendência de pequeno crescimento ou perda de população 
nos municípios deve se manter. A taxa crescimento anual entre 2018 e 2019 se deu da mesma 
forma que a taxa de crescimento anual de 2000 a 2010, porém em uma escala um pouco 
menor, dado que a variação de todos foram menos expressivas, mas mantendo o padrão. 
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Tabela 2-1 – Evolução da População da Região Imediata de Corrente – 2010 a 2018 

Município 

População 
Taxa de 

crescimento 
anual 2000-

2010 

Taxa de 
crescimento 
2018-2019 

População em 2010 População 
Total 

Estimada 
em 2019 

População 
Urbana (%) 

População 
Rural (%) 

População 
Total 

Gilbués 57,59% 42,41% 10.402 10.690 0,17 0,04 

Avelino 
Lopes 60,67% 39,33% 11.067 11.289 1,41 0,33 

Barreiras do 
Piauí 57,98% 42,02% 3.234 3.348 0,43 0,12 

Corrente 61,77% 38,23% 25.407 26.644 0,90 0,26 

Cristalândia 
do Piauí 37,61% 62,39% 7.831 8.294 1,89 0,36 

Curimatá 65,83%  34,17% 10.761 11.338 1,24 0,35 

Júlio Borges 30,11% 69,89% 5.373 5.627 1,0 0,23 

Morro 
Cabeça no 
Tempo 

34,51% 65,49% 4.068 4.532 -0,84 
-0,02 

Monte 
Alegre do 
Piauí 

28,82% 71,18% 2.981 10.613 0,11 
0,02 

Parnaguá 51,96% 48,04% 10.276 10.791 0,95 0,27 

Riacho Frio 52,39% 47,61% 4.241 4.312 -0,19 -0,09 

Santa 
Filomena 58,14% 41,86% 6.096 6.253 0,11 0,02 

São 
Gonçalo do 
Gurgueia 

43,15% 56,85% 2.825 3.041 1,98 
0,53 

Sebastião 
Barros 31,24% 68,76% 3.560 3.469 -2,37 -0,54 

Estado do 
Piauí 65,77% 34,23% 3.118.360 3.273.227 0,93 0,27 

Brasil 84,37% 15,63% 190.755.799 210.147.125 1,16 0,79% 

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010, Projeções de População - IBGE, 2018, 2019. Elaboração: 
ARCADIS, 2020. 

Já com relação ao PIB, nota-se que Gilbués apresentou crescimento acima da maioria dos 
municípios de sua região imediata, visto que em geral, o PIB dobrou de 2010 a 2017, mantendo 
uma taxa acima de 11 ao ano. A comparação também permite identificar dinâmicas econômicas 
mais expressivas no município de Santa Filomena, com um aumento de quase três vezes em 
comparação a 2010, alcançando quase uma taxa de 17 ao ano, notadamente se considerarmos 
que seu porte populacional é menor que os outros da região.  
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Tabela 2-2 -  Evolução do PIB das cidades da Região Imediata de Corrente – 2010 a 2017 

Município 

PIB 

2010 2017 Taxa de crescimento 
anual (2010 - 2017) 

Gilbués 73.093 185.879 14,26 

Avelino Lopes 36.300 77.758 11,50 

Barreiras do Piauí 10.143 24.223 13,24 

Corrente 161.700 381.037 13,03 

Cristalândia do Piauí 26.881 53.739 10,40 

Curimatá 43.615 88.831 10,70 

Júlio Borges 19.226 40.450 11,21 

Morro Cabeça no Tempo 16.107 30.626 9,61 

Monte Alegre do Piauí 57.913 155.124 15,11 

Parnaguá 41.443 80.969 10,04 

Riacho Frio 16.618 35.147 11,29 

Santa Filomena 71.648 213.167 16,85 

São Gonçalo do Gurgueia 12.398 28.734 12,76 

Sebastião Barros 18.664 35.080 9,43 

Estado do Piauí 22.269.149,14 45.358.615,52 10,70 

Brasil 3.885.846.999,97 6.583.319.000,04 7,82 

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

A comparação dos dados de crescimento do PIB nos municípios da Região Imediata de 
Corrente evidencia a semelhança de Gilbués em relação a evolução do município-polo, com 
pouco mais de 1% acima do crescimento anual de Corrente. Dentre os demais municípios, está 
entre os três com maior crescimento, atrás apenas de Santa Filomena e Monte Alegre do Piauí. 
Gilbués também apresenta uma taxa acima do estado do Piauí, com uma diferença de 
aproximadamente 3,4%. Ao se comparar com o Brasil, essa diferença sobe para 6,4%. 

2.1.2 Aspectos Ambientais 
 
O município de Gilbués encontra-se localizado entre três sub-bacias do sistema hidrográfico 
do Rio Parnaíba, denominadas Bacias Difusas do Alto Parnaíba, Gurguéia e Uruçuí-Preto. Os 
principais cursos d’água do município são os Rios Uruçuí-Vermelho, Uruçuí-Preto e Rio 
Gurguéia. 

Em termos climáticos, Gilbués encontra-se na zona de clima Tropical Brasil Central Semiúmido. 
Já com relação ao bioma, encontra-se no bioma Cerrado. 
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Apesar de frequentemente estar erroneamente associado a processos de desertificação, o 
município não possui regime climático que o caracterize com tal suscetibilidade. O fenômeno 
ambiental de maior relevância no âmbito municipal regional de Gilbués é a Arenização, que 
está intimamente ligada as condições morfogenéticas de parte do município, ou seja, a 
condição geoambiental (solos, relevo e rochas). Esse fenômeno acontece no Sudoeste do 
Piauí (Foto 2-1) em rochas da Formação Areado em contato com a Formação Urucuia com 
cobertura de solos do tipo Argissolo Vermelho-Amarelo e ainda com predomínio da vegetação 
rasteira e herbáceas (SILVA, 2014).  

 
Foto 2-1 – Visão área da região afetada 
pelo fenômeno de Arenização.  

 

Fonte: Google Earth, 2016 

Foto 2-2 –Erosão hídrica com carreamento 
de sedimentos na zona rural de Gilbués. 

 

Fonte: Silva, 2013 

O Processo de Arenização atinge o Sudoeste do Piauí e em especial Gilbués em decorrência 
das rochas frágeis compostas especialmente por arenitos, em relevos dissecados e solos com 
alto grau de fragilidade. A ação das águas da chuva (regime intenso-concentrado), sobre áreas 
com solo exposto e o escoamento superficial (Foto 2-2), provocam a ruptura dos agregados e 
a liberação das partículas mais leves de solo (SILVA, 2014) e disso recorrem muitos processos 
erosivos intensos e subsequentes que geram amplas áreas de Arenização (Foto 2-4). Apesar 
do fenômeno não estar associado a agricultura mecanizada ou uso do solo, a expansão de 
áreas de solo exposto e movimentação do mesmo no município, potencializa este problema 
(Foto 2-3). As áreas de Arenização perdem estrutura de solo e ficam incapacitadas para 
desenvolvimento vegetal, dificultando sua regeneração.  
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Foto 2-3 – Áreas de solo exposto ou 
vegetação rasteira tratadas como 
“Malhadas” em Gilbués, são mais 
suscetíveis ao processo de Arenização.  

 

Fonte: Araquem Alcântara, 2012 

Foto 2-4 – Processos erosivos em área de 
Arenização ativa, próxima a rede de 
drenagem em Gilbués. 
 

 

Fonte: Eduardo Rodrigues, 2006 

 
De acordo com a delimitação da 2ª atualização disponibilizada pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA, 2018), Gilbués possui uma parcela significativa do seu território demarcada 
como área de importância biológica extremamente alta e prioridade de ação extremamente alta 
do bioma Cerrado. Gilbués também possui em seu território uma parcela do Parque Nacional 
das Nascentes do Rio Parnaíba. Além disso, encontra-se próximos das UCs Estação Ecológica 
de Uruçuí-Uma e Parque Nacional Serra das Confusões. 

Outro ponto ambiental de extrema relevância para o contexto municipal de Gilbués está 
relacionado a mineração, especialmente de diamantes. A extração mineral, especialmente de 
garimpos ilegais, nas margens dos cursos d´água podem trazer impactos negativos (tal como 
contaminação) significativos para os recursos hídricos do município, além disso, o processo de 
extração mineral, ilegal ou não, gera impacto sobre a paisagem, fauna e flora local e deve ser 
analisado com cautela para que atendam todos os processos de licenciamento ambiental com 
intuito de minimizar estes impactos e gerem renda local e benefícios econômicos para os 
munícipes de Gilbués. 
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3 Caracterização Socioeconômica  
A análise do município a partir da escala regional permitiu a compreensão de sua inserção em 
dinâmicas de população e de economia em um território contínuo, permeado por áreas de 
concentração urbana, que exercem influência sobre seu território, mesmo pertencendo a 
municípios distintos. Tendo este contexto como base, o presente item visa aproximar a escala 
de análise ao limite municipal, a partir do histórico de sua formação como município, da 
evolução e caracterização de sua população, bem como do contexto socioeconômico existente 
neste território. 

3.1 Breve histórico de criação do Município 
O município de Gilbués teve origem a partir da fazenda de gado fundada por Zifirino Vieira 
Soares, descendente de cearenses, que chegou à região por volta de 1850. O povoado se 
desenvolveu em torno da capela da padroeira Divina Pastora, construída sobre terras doadas 
pelo proprietário. 

Ao povoado deu-se o nome de Santo Antônio de Gilbués, em homenagem a fazenda do Sr. 
Zifirino Vieira e à tribo indígena Gilbués existente na região. Com o progresso da região, devido 
à criação de gado e o desenvolvimento da lavoura de feijão, mandioca, arroz, milho e manga, 
o povoado foi elevado à categoria de vila por desmembramento do município de Corrente, pelo 
Decreto Estadual n° 68, de 14 de maio de 1891. 

Com o Decreto Lei Estadual n° 581 de 09 de julho de 1910, teve seu nome reduzido para 
Gilbués, quando ainda era vila. Em 1931 com a organização municipal promovida pelo 
Interventor Landri Sales Gonçalves, que reduziu o número de municípios no Estado a apenas 
27, Gilbués perdeu sua autonomia, ficando anexado ao município de Corrente, como Distrito, 
pelo Decreto Estadual nº 1.279, de 26 de junho de 1931. 

A sua autonomia foi retomada em 1933, pelo Decreto Estadual nº 1.478, de 4 de setembro, 
data na qual se comemora o aniversário da cidade. Em 29 de março de 1938, pelo Decreto Lei 
Estadual n° 52, Gilbués foi finalmente elevado à categoria de cidade, tendo sua comarca criada 
em 1940 pelo Decreto estadual nº 247, de 1º de março. 

3.2 Dinâmica Populacional 
O conceito de população pode ser definido como o conjunto de pessoas que residem em 
determinado território, que pode estar constituído em uma cidade, um Estado, um país ou 
mesmo o planeta como um todo. Já a dinâmica populacional é a compreensão da variação na 
quantidade dos indivíduos de determinada população (Elisabeth & Geografia. Dinâmica da 
População, 2011). 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), o município de Gilbués conta com uma 
população total (urbana e rural) de 10.402 habitantes, sendo considerado um município de 
pequeno porte. Deste total, 5.991 habitantes, ou seja, 57,59%, representam a parcela urbana 
da população, e 4.411 habitantes, 42,41%, compreendem a população rural do município. A 
densidade demográfica do município é de 2,98 habitantes por quilômetro quadrado.  
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Tabela 3-1 - Distribuição Populacional de Gilbués – 2010 

Localização População 
Total 

População 
Urbana 

População 
Rural 

Área 
Territorial 

(km²) 

Densidade 
Demográfica 

(hab/km²) 

População 
Total 

Estimada 
(2019) 

Gilbués 10.402 57,59 % 42,41 % 3.494,94 2,98 10.690 

Piauí 3.118.360 65,77 % 34,23 % 251.576,64 12,4 3.273.227 

Brasil 190.755.799 84,36% 15,64% 8.515.767,0
49 22,43 210.147.125 

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010; Projeções de População - IBGE, 2019. Elaboração: ARCADIS, 
2020. 

Ao analisar a taxa de crescimento populacional verificou-se que entre 2000 e 2010, a população 
de Gilbués cresceu a uma taxa média anual de 0,16%, representando um aumento de (173) 
habitantes no período. A taxa de crescimento anual do Brasil neste período foi de 1,17% ao 
ano. Observando-se o gráfico abaixo é possível verificar que a variação no crescimento do 
município foi discreta, sendo a principal mudança relacionada ao perfil populacional, uma vez 
que entre 2000 e 2010, a taxa de urbanização do município passou de 44,2 % para 57,59%, 
invertendo o perfil rural, apresentado no ano 2000, para um município predominantemente 
urbano, provavelmente motivado pela migração da população do campo para a cidade em 
busca de melhores oportunidades de emprego e renda. 

Gráfico 3-1 – Crescimento Populacional no município de Gilbués 

 

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2000 e 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Com relação a distribuição da população por faixa etária, observa-se que entre 2000 e 2010, a 
razão de dependência (parcela da população que é dependente economicamente dos demais, 
como idosos e crianças) da população de Gilbués diminuiu de 82,6% para 64,69% e a taxa de 
envelhecimento evoluiu de 5,11% para 7,07%. 
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O aumento da taxa de envelhecimento combinado com a redução da razão de dependência 
está altamente relacionado com a diminuição da taxa de fecundidade do município, que caiu 
de 3,6 filhos por mulher em 2000 para 2,45 filhos por mulher em 2010, assim como a 
expectativa de vida ao nascer que subiu de 67,14 anos em 2000 para 70,18 em 2010. 

O aumento da representatividade da população entre 15 e 64 anos, ilustrado nos gráficos a 
seguir, pode contribuir para o crescimento econômico do município, uma vez que essa faixa 
etária é a mais demandada pelo mercado de trabalho, aumentando a mão de obra disponível. 

Gráfico 3-2 - Pirâmide Populacional do 
município de Gilbués – 2000 

Gráfico 3-3 - Pirâmide Populacional do 
município de Gilbués – 2010 

  

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2016. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Apesar do aumento da representatividade da população entre 15 e 64 anos, observa-se em 
Gilbués a dificuldade de retenção da população mais jovem, entre 15 e 35 anos, no município. 
A baixa disponibilidade de cursos técnicos profissionalizantes, cursos superiores e 
oportunidades de trabalho leva uma porção dos habitantes nessa faixa etária a se mudarem 
para cidades que possuem mais opções de cursos superiores e oportunidades de emprego. 
Uma vez instalados nessas novas localidades os jovens acabam não retornando a Gilbués, já 
que as oportunidades de emprego no município são limitadas quando comparada a outros 
centros urbanos. 

3.2.1 Renda per capita 
A renda per capita é um indicador que ajuda a reconhecer o grau de desenvolvimento 
econômico de um país, região ou município, sendo calculado através da soma da renda dos 
residentes em domicílios particulares permanentes e o número total destes residentes. Deste 
modo, observa-se que a renda per capita de uma região tende a ser mais elevada em regiões 
mais desenvolvidas, apesar deste indicador não demonstrar a concentração da renda (Índice 
de Gini será apresentado adiante). 

Observa-se que a renda per capita média de Gilbués cresceu 138,11% nas últimas duas 
décadas, passando de R$ 119,88, em 1991, para R$ 170,7, em 2000, e R$ 285,45 em 2010. 
Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,67%. A taxa média 
anual de crescimento foi de 4,00%, entre 1991 e 2000, e 5,27%, entre 2000 e 2010. Apesar 
dos valores atuais ainda serem baixos, em comparação ao próprio estado do Piauí e 
principalmente com relação aos valores nacionais, como pode ser observado na tabela abaixo, 
esta evolução demonstra uma melhora não só na renda da população, mas, 
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consequentemente, na qualidade de vida dos habitantes, uma vez que o aumento da renda 
possibilita o acesso a melhores serviços e melhor alimentação. 

Tabela 3-2 - Evolução da Renda per capita (R$) no município de Gilbués – 1991-2010 

Localização 1991 2000 2010 

Gilbués 119,88 170,7 285,45 

Piauí 167,03 254,78 416,93 

Brasil 450,88 605,61 800,84 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, com base em IBGE - Censo demográfico, 1991; 
2000; 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Ainda com relação à renda, outros aspectos relevantes a serem analisados é a proporção de 
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de 
agosto de 2010), assim como a evolução do Índice de Gini4 nas últimas décadas.  

Tabela 3-3 - Renda, Pobreza e Desigualdade no município de Gilbués – 1991-2010. 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 119,88 170,7 285,45 

% de extremamente 
pobres 

53,24 48,65 37,16 

% de pobres 82,27 70,95 53,13 

Índice de Gini 0,54 0,67 0,68 

Fonte: PNUD, ATLAS BRASIL, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Analisando os indicadores de renda, pobreza e desigualdade, é possível verificar que o 
aumento da renda ocorrido no período 1991 e 2010 foi acompanhado da redução das 
populações mais pobres. Enquanto a renda per capita municipal subiu quase 140%, a 
população pobre reduziu de 82,27% para 53,13%, e a população extremamente pobre de 
53,24% para 37,16%. Tal fato evidencia que o aumento de renda ocorrido no município 
promoveu uma melhora nas condições sociais da população. Entretanto, a desigualdade 
municipal aumentou, de 0,54 para 0,68, o que indica que tal evolução não se deu de maneira 
uniforme em todas as classes sociais, aumentando o distanciamento entre ricos e pobres no 
município. 

 

4Instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e 

dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar (Atlas Brasil, 

2013). 
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Tabela 3-4 - Classe de rendimento mensal domiciliar por domicílio particular permanente do 
município de Gilbués – 2010 

Classe de rendimento nominal mensal 
domiciliar 

Domicílios Particulares 
Permanentes 

Proporção (%) 

Sem Rendimento 421 16,50 

Até 1/2 salário mínimo 463 18,15 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 461 18,07 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 629 24,66 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 404 15,84 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 116 4,55 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 43 1,69 

Mais de 20 salários mínimos 14 0,55 

Total 2.551 100 

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Os dados da tabela acima confirmam as análises sobre desigualdade feitas anteriormente. 
Verifica-se que no município, do total de 2.551 domicílios permanentes em 2010, 1.345 
possuíam rendimento domiciliar até 1 salário mínimo, ou seja, mais da metade (52,7%). Por 
sua vez, 14 domicílios, cerca de 0,6%, possuem rendimento acima de 20 salários mínimos. 

Rebatendo esses dados no território, verifica-se que as populações mais pobres se concentram 
nas áreas rurais, de forma homogênea no território, enquanto as populações mais ricas se 
concentram na área urbana da sede municipal.
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Mapa 3-1 – Renda Mensal per capita por Setor Censitário (2010) 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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3.2.2 Renda – Cadastro Único 
O Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, é 
responsável pela formulação e coordenação de políticas, programas e ações voltados à renda 
de cidadania, assistência social, inclusão social e produtiva nos âmbitos rural e urbano, 
promoção do desenvolvimento humano e cuidados e prevenção às drogas. 

A partir da publicação do Decreto Federal nº 9.674/2019, em 2 de janeiro de 2019, o então 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), criado em 2004, foi extinto e 
suas atribuições incorporadas a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério 
da Cidadania. O órgão tem então sido responsável por gerenciar as atividades e secretarias 
até então administradas pelo MDS, entre elas a Secretaria de Avaliação e Gestão da 
Informação (SAGI) e CECAD, a partir dos quais são trabalhados uma série de dados a 
respeitos das ações e programas desenvolvidos pela secretaria. 

Entre estes programas destaca-se o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal, instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o 
governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas 
informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, 
situação de trabalho e renda, entre outras. 

A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para 
a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado 
obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social 
de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. 
Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos 
governos estaduais e municipais. 

Segundo informações do CECAD (Ministério da Cidadania), em novembro de 2020, Gilbués 
possuía 2.417 famílias inscritas no Cadastro Único, totalizando 7.578 pessoas inscritas, o que 
corresponde a 70,88 % da população total do município, considerado aqui a população 
estimada para o ano de 2019 de 10.690 habitantes.  

Importante destacar que atualmente, segundo definições do Ministério da Cidadania, as 
famílias que possuem renda mensal per capita de até R$ 89,00, encontram-se em situação de 
extrema pobreza. Já a linha de pobreza é definida, segundo o Ministério da Cidadania, como 
aqueles que possuem renda per capita familiar inferior a R$ 178,00. 

Tendo como base a renda das famílias residentes no município e inscritas no Cadastro Único, 
observa-se que cerca de 70,51 %, em um universo de 2.417, possuíam renda mensal per capita 
familiar de até R$ 89,00, 4,67 % entre R$ 89,01 e R$ 178,00 e 10,26 % entre R$ 178,01 e meio 
salário mínimo, e 14,53 % com renda per capita acima de meio salário mínimo.  

Ainda de acordo com informações do Cadastro Único, até o final do ano de 2019, 1.606 famílias 
residentes no município estavam inscritas como beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
programa do governo federal de transferência direta de renda que beneficia famílias, em 
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, que possuam filhos entre 6 e 17 
anos matriculados e frequentando a escola. A soma do benefício, calculado a partir da 
composição familiar (gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.) pode chegar 
até no máximo R$ 372,00 mensais. 
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Tabela 3-5 - Distribuição das famílias inscritas no Cadastro Único no município de Gilbués 
segundo faixa de renda per capita – 2019. 

Faixa da renda familiar 
per capita 

Recebe PBF família 
Total 

Não Sim 

Extrema Pobreza 210 1.493 1.703 

Pobreza 36 77 113 

Baixa Renda 212 36 248 

Acima de 1/2 S.M. 351 0 351 

Total 809 1.606 2.417 

Fonte: CECAD, Ministério da Cidadania, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

A distribuição da renda familiar total (em salários mínimos) das famílias residentes no município 
e inscritas no Cadastro Único aponta que cerca de 2.415 famílias possuem renda até 3 salários 
mínimos – atendendo a um dos requisitos de acesso a moradia de interesse social.  

As informações mostram que o esforço municipal de superação da pobreza deve-se concentrar 
em ações de geração de emprego e renda tanto para o meio urbano como para o meio rural. 
A literatura especializada no tema (Castro et al. 2012; Carneiro, 2005; Guerra, 2017; 
Pochmann, 2007) aponta a necessidade de estratégias diferentes de inclusão social para a 
população socialmente vulnerável do campo e da cidade. 

Ao avaliar a importância de diferentes estratégias para o meio urbano e rural, a equipe da 
Arcadis sistematizou informações do Cadúnico considerando o público alvo prioritário para o 
fomento a geração de emprego e renda. Nesse sentido, foram consideradas as pessoas 
cadastradas no Cadúnico que se encontravam na condição de extremamente pobres e que 
estavam em idade produtiva - delimitada nesse estudo pela faixa etária entre 16 e 64 anos. 

Os dados mais recentes, disponíveis para o ano de 2020, indicam que no município analisado 
existia 3.253 pessoas extremamente pobres em idade produtiva de 16 a 64 anos. Destes, 51,98 
% viviam no meio urbano (1.691 pessoas) e 48,01 % (1.562) no meio rural.  
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Tabela 3-6 - Distribuição das pessoas extremamente pobres na faixa etária de 16 a 64 anos no 
município de Gilbués segundo situação do domicílio – 2020. 

Situação do Domicílio Nº de pessoas % 

Urbana 1.691 51,98 

Rural 1.562 48,01 

Total 3.253 100,0 

Fonte: CECAD -Ministério Da Cidadania, 2020 Elaboração: ARCADIS, 2020. 

O Cadúnico também permite identificar pessoas pertencentes a grupos sociais específicos, tais 
como comunidades tradicionais e agricultores familiares que estavam cadastrados. No 
município de Gilbués não é significativa a presença de grupos sociais vulneráveis ou 
comunidades tradicionais dentre os cadastrados no Cadúnico, sendo identificado em 2020, 16 
catadores de material reciclável. 

Tabela 3-7 - Distribuição das pessoas inscritas no Cadastro Único segundo grupos sociais 
específicos município de Gilbués – 2020. 

Municípi
o 

Extrativ
istas 

Pescado
res 

Artesan
ais 

Ribeiri
nhos 

Agricult
ores 

Familiar
es 

Assentad
os da 

Reforma 
Agraria 

Catadores 
de Material 
Reciclável 

Indígena
s 

Quilomb
olas 

Gilbués 0 0 0 0 0 16 0 0 

Fonte: CECAD - Ministério do Desenvolvimento Social, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020 

 

3.2.3 PEA - População Economicamente Ativa 
Segundo definição do IBGE, a PEA (População Economicamente Ativa) compreende o 
potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada 
e a população desocupada. A população ocupada é definida como aquelas pessoas que 
efetivamente trabalham. Já a população desocupada são aquelas pessoas que não trabalham, 
mas que estão dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomam alguma providência efetiva 
(buscando emprego, iniciando um negócio etc.). A população economicamente inativa são as 
pessoas não classificadas como ocupadas ou desocupadas, ou seja, pessoas incapacitadas 
para o trabalho ou que desistiram de buscar trabalho ou não querem trabalhar. 

Ao se analisar a população economicamente ativa do município de Gilbués em 2010, verificou-
se que aproximadamente 49% da população, ou seja 3.087 pessoas, com idade igual ou 
superior a 18 anos estavam ocupadas, ou seja, possuíam um emprego. Ressalta-se que, em 
2010, a taxa de atividade e desocupação da população com 18 anos ou mais de idade foi de 
49% e 8%, respectivamente. Tais dados podem ser visualizados no gráfico a seguir: 
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Gráfico 3-4 - Composição da População de 18 anos ou mais de idade em Gilbués – 
2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

3.2.4 Emprego 
Em 2018 os dados do Ministério do Trabalho apontaram para 823 empregos com carteira de 
trabalho assinada no município de Gilbués. Destes, 0,12 % eram da indústria, 22,96 % 
pertenciam ao comércio, 64,76 % eram dos serviços e 12,15 % faziam parte do setor 
agropecuário, não foram registrados trabalhadores do setor de construção civil no município.  

Entre os segmentos com maior concentração de empregos formais destacam-se a 
Administração Pública, Comércio Varejista e a Agricultura. 

Tabela 3-8 - Distribuição dos trabalhadores formais segundo setor de atividade econômica de 
Gilbués – 2018. 

Grande Subsetor Nº % 

1 – Indústria Total 1 0,12 

  Extrativa Mineral 0 0 

  Prod. Mineral Não Metálico 0 0 

  Indústria Metalúrgica 0 0 

  Indústria Mecânica 0 0 

  Elétrico e Comunicação 0 0 

  Material de Transporte 0 0 

  Madeira e Mobiliário 0 0 

  Papel e Gráfica 0 0 

  Borracha, Fumo, Couros 0 0 
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Grande Subsetor Nº % 

  Indústria Química 0 0 

  Indústria Têxtil 0 0 

  Indústria Calçados 0 0 

  Alimentos e Bebidas 0 0 

  Serviço Utilidade Pública 1 0,12 

2 - Construção 
Civil Total 0 0 

  Construção Civil 0 0 

3 – Comércio Total 189 22,96 

  Comércio Varejista 186 22,6 

  Comércio Atacadista 3 0,36 

4 – Serviços Total 533 64,76 

  Instituição Financeira 5 0,61 

  Administração Técnica e Profissional 42 5,1 

  Transporte e Comunicações 17 2,07 

  Alojamento 30 3,65 

  Médicos, Odontológicos e Veterinários 5 0,61 

  Ensino 0 0 

  Administração Pública 434 52,73 

5 – Agropecuária Total 100 12,15 

  Agricultura 100 12,15 

Total Total 823 100% 

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

3.3 Dinâmica Econômica 
Compreender a dinâmica econômica de uma determinada região consiste em entender como 
os componentes da economia local se alteram ao longo dos anos e quais são os principais 
fatores que impulsionam tal mudança. Para tanto, analisou-se os seguintes fatores no 
município de Gilbués: 

▪ PIB e Principais Atividades Econômicas; 
▪ Estabelecimentos segundo atividades econômicas; 
▪ Receitas e Despesas Municipais. 

3.3.1 PIB - Produto Interno Bruto e Principais Atividades Econômicas 
Um dos principais indicadores para se analisar os aspectos econômicos de um determinado 
território é o Produto Interno Bruto (PIB). A distribuição do PIB no espaço geográfico é uma 
ferramenta importante na atividade de planejamento, na distribuição das receitas públicas, na 
compreensão da dinâmica das economias regionais e no nível de concentração econômica 
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existente, podendo servir de parâmetro para a implementação de políticas destinadas ao 
desenvolvimento regional. 

Segundo informações do IBGE, no ano 2010, o PIB do município de Gilbués era de 73.093 (em 
mil R$), enquanto, em 2017, passou a ser 185.879 (em mil R$) - o que indica uma taxa média 
de crescimento anual de aproximadamente 14,26 %. Conforme pode ser visto na tabela a 
seguir, os anos de 2015 e 2017 foram os que apresentaram melhores resultados se comparado 
aos demais.  

Tabela 3-9 - PIB do Município de Gilbués a Preços Correntes (Mil R$). 

PIB a Preços 
Correntes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gilbués 73.093 113.137 138.339 95.990 165.204 177.906 113.654 185.879 

Fonte: IBGE, PIB Municipal, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Ao analisar o PIB através do valor adicionado, ou seja, a contribuição ao produto interno bruto 
pelas diversas atividades econômicas, o qual é obtido pela diferença entre o valor de produção 
e o consumo intermediário absorvido por essas atividades, verifica-se que o setor de 
Agropecuária é o principal setor econômico do município, representando 46,94% das receitas 
totais geradas. Já a Administração é o segundo maior gerador de renda do município, sendo 
responsável por 24,06 % do valor agregado do PIB. A tabela a seguir apresenta de forma mais 
detalhada a composição do PIB no ano de 2017. 

Tabela 3-10 -Valor Agregado do município de Gilbués a Preços Correntes – 2017. 

PIB 2017 - Preços Correntes Valores (mil reais) % PIB 

Valor adicionado bruto da Agropecuária R$ 87.268,91 46,94 % 

Valor adicionado bruto da Indústria R$ 7.478,61 4,02 % 

Valor adicionado bruto dos Serviços R$ 34.646,00 18,63 % 

Valor adicionado bruto da Administração R$ 44.722,60 24,06 % 

Valor adicionado bruto Total R$ 174.116,13 93,67 % 

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos R$ 11.762,60 - 

PIB R$ 185.879 - 

PIB per capita R$ 17.665,72 - 

Fonte: IBGE, PIB Municipal, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

3.3.2 Estrutura Econômica 
Além das riquezas geradas por meio do PIB municipal, também é possível mensurar o 
comportamento econômico de cada localidade por meio da distribuição dos estabelecimentos 
segundo setores de atividade econômica predominantes. 
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Em 2018, os dados do Ministério do Trabalho apontaram para 85 estabelecimentos 
econômicos formalizados atuando no município de Gilbués. Destes, 1,18% eram da indústria, 
55,29% do comércio, 25,88% eram de serviços e 17,65% da agropecuária.  

Tabela 3-11 - Distribuição estabelecimentos segundo setores e subsetores de atividade 
econômica de Gilbués – 2018. 

Grande Subsetor Nº % 

1 – Indústria Total 1 1,18 

  Extrativa Mineral 0 0 

  Prod. Mineral Não Metálico 0 0 

  Indústria Metalúrgica 0 0 

  Indústria Mecânica 0 0 

  Elétrico e Comunicação 0 0 

  Material de Transporte 0 0 

  Madeira e Mobiliário 0 0 

  Papel e Gráfica 0 0 

  Borracha, Fumo, Couros 0 0 

  Indústria Química 0 0 

  Indústria Têxtil 0 0 

  Indústria Calçados 0 0 

  Alimentos e Bebidas 0 0 

  Serviço Utilidade Pública 1 1,18 

2 - Construção Civil Total 0 0 

  Construção Civil 0 0 

3 – Comércio Total 47 55,29 

  Comércio Varejista 44 51,76 

  Comércio Atacadista 3 3,53 

4 – Serviços Total 22 25,88 

  Instituição Financeira 1 1,18 

  Administração Técnica e Profissional 3 3,53 

  Transporte e Comunicações 6 7,06 

  Alojamento 7 8,24 

  Médicos, Odontológicos e Veterinários 3 3,53 

  Ensino 0 0 

  Administração Pública 2 2,35 

5 – Agropecuária Total 15 17,65 

  Agricultura 15 17,65 
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Grande Subsetor Nº % 

Total Total 85 100% 

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

3.3.2.1 Indústria e construção civil 
Conforme apresentado acima, o setor industrial possuía apenas 1 estabelecimento formal, 
localizado no setor Bom Jesus, de acordo com a prefeitura, representando 1,18% do total de 
estabelecimentos presentes no município para o ano de 2018. Em termos do segmento 
industrial, a empresa em questão atua no subsetor de Serviço Utilidade Pública. 

Quanto ao setor de construção civil, os dados levantados corroboram com as informações 
fornecidas pela prefeitura de que não existem empresas formais do setor no município.   

3.3.2.2 Serviços e comércio 
Os serviços na composição do valor agregado do PIB correspondem a geração de valores 
decorrentes de comércio, transporte, sistemas de informações, intermediações financeiras, 
seguros, previdência, turismo, atividades imobiliárias, aluguéis, serviços prestados por 
empresas na esfera municipal. 

Em 2018, os dados do Ministério do trabalho mostraram existir 22 estabelecimentos do setor 
de serviços no município, equivalente a 25,88% do total. Entre as atividades de serviços que 
atuam no território destacam-se os subsetores de Alojamento, com 7 estabelecimentos 
(8,24%), Transporte e Comunicações, com 6 estabelecimentos (7,06%), e de Administração 
Técnica e Profissional e de Médicos, Odontológicos e Veterinários, ambos com 2 
estabelecimentos (2,35%). Conforme observado anteriormente, a administração pública 
também se consolida como uma importante geradora de empregos na localidade. 

O comércio, maior empregador do município, representava 55,29% dos estabelecimentos 
econômicos do município, com destaque para o comércio varejista. De acordo com a prefeitura, 
não existe um segmento específico de comércio no município, sendo os estabelecimentos 
identificados dedicados a diferentes bens e serviços. 

3.3.2.3 Agropecuária 
Segundo o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, o município Gilbués possuía 
761 estabelecimentos agropecuários, que ocupavam 118.910 hectares. Segundo a definição 
utilizada pelo IBGE, um estabelecimento agropecuário é toda unidade de produção/exploração 
dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, tendo como 
objetivo a produção, seja para venda (comercialização da produção) ou para subsistência 
(sustento do produtor ou de sua família). 

No que se refere a utilização da terra (em hectares) pelos estabelecimentos agropecuários 
nota-se a seguinte distribuição no município: 42,41 % eram lavouras, 8,11 % pastagens, 41,64 
% eram matas ou florestas e 7,84 % sistemas agroflorestais. 

Ao desagregar as informações sobre a distribuição da utilização da terra no município de 
Gilbués percebe-se a seguinte distribuição percentual e em hectares: 
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Tabela 3-12 - Distribuição da utilização da terra pelos estabelecimentos agropecuários no 
município Gilbués – 2017. 

Utilização das terras Área utilizada (em 
hectares) % 

Lavouras 50.429,48 42,41 

  Permanentes 14.875,50 12,51 

  Temporárias  35.544,98 29,89 

  Área para cultivo de flores 9,0 0,01 

Pastagens 9.638,01 8,11 

  Naturais 6.427,88 5,41 

  Plantadas em boas condições 2.903,13 2,44 

  Plantadas em más condições 307,0 0,26 

Matas ou florestas 49.514,73 41,64 

  Naturais 24.342,70 21,16 

  Naturais destinadas à preservação permanente ou 
reserva legal 23.120 20,48 

  Florestas plantadas 0 0 

Sistemas agroflorestais 9.328,28 7,84 

  Área cultivada com espécies florestais também usada 
para lavouras e pastejo por animais 2.760,38 2,32 

Lâmina d’água, tanques, lagos, açudes, área de águas 
públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias 
ou caminhos, de caminhas degradadas e de terras 
inaproveitáveis 

6.567,91 5,52 

Total 118.910,49 100 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Conforme mencionado, de acordo com o Censo Agropecuário (IBGE, 2017), nas áreas rurais 
do município de Gilbués o uso da terra se dá predominantemente por lavouras, sobretudo as 
temporárias, ocupando cerca de 42% da área dos estabelecimentos agropecuários municipais. 
Em seguida, verificam-se as pastagens, principalmente naturais, representando 8,6% da área 
dos estabelecimentos, e os sistemas agroflorestais, principalmente aqueles associados com o 
uso da água, como tanques açudes e áreas de aquicultura, representando cerca de 8,2% das 
propriedades. Tais indicadores apontam uma predominância das atividades de agricultura 
sobre a pecuária na dinâmica rural do município. 

As matas e florestas representam em torno de 41% do uso da terra pelos estabelecimentos 
agropecuários, sendo o 2º maior uso, destacando-se a definição de áreas de florestas naturais 
destinadas à preservação permanente ou reserva legal, que representam sozinhas 20,67% das 
áreas dessas propriedades.  A verificação desses percentuais no município indica uma maior 
aderência ao código florestal (Lei nº 12.651/2012), que prevê um mínimo de 20% para proteção 
ambiental nas propriedades rurais para o Bioma local. 
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Ainda de acordo com os dados do censo, os 118.910 ha são compostos por 761 
estabelecimentos agropecuários no município. Verifica-se que a grande maioria é de 
produtores individuais (474), proprietários (592), e com idade acima de 45 anos (554). Essas 
propriedades ocupavam em 2017 2.965 pessoas, das quais 2.262 eram parentes dos 
proprietários. Tais indicadores apontam um perfil majoritariamente familiar no desenvolvimento 
agropecuário do município, embora meios de produção coletiva também existam. 

Atualmente, as maiores culturas de lavoura em Gilbués são as de Milho (5.072 ha), Soja 
(44.860 ha), Feijão Fradinho (442 ha), Arroz (199 ha) e Mandioca (176 ha). Já na pecuária as 
atividades mais fortes no município são a criação de Galináceos, com 21 mil animais em 643 
estabelecimentos, Bovinos, com 10,7 mil cabeças em 468 estabelecimentos, sendo 1.074 
animais destinados à ordenha, Suínos, com 1.959 cabeças em 358 estabelecimentos, e Ovinos 
com 1.697 cabeças em 101 estabelecimentos. Verifica-se, portanto, que o perfil de produção 
agropecuária do município é voltado para a produção de soja, gado de corte e aves. 

Em comparação com o censo agropecuário de 2006, verifica-se uma redução no número de 
estabelecimentos, de 1.044 para 761, na quantidade de proprietários, de 651 para 474, de 
produtores individuais, de 1.039 para 474, e na quantidade de pessoas envolvidas, de 4.047 
para 2.965. Também foi verificada diminuição no rebanho de bovinos, de cerca de 13 mil 
cabeças para 10,7 mil, de galináceos, de 23 mil para 21 mil, e de suínos, de 2.902 para 1.952. 
Além dessas variações, verificou-se um forte aumento na produção de milho, de 327 ton para 
42,4 mil ton, e de soja, de 18,6 mil ton para 130,3 mil ton.  

Embora possam ter ocorridos divergências metodológicas entre os censos 2006 e 2017, 
principalmente a respeito das áreas de lavouras, não registradas em 2006, é possível apontar 
que Gilbués expandiu sua produção agrícola com base nas culturas de soja e milho, reduzindo 
a representatividade da pecuária. Da mesma forma, pode-se observar a entrada de grandes 
produtores no município, dada a redução da quantidade de estabelecimentos, produtores 
individuais e pessoas ocupadas, já que a produção em larga escala dessas culturas envolve a 
sua mecanização. 

De acordo com a prefeitura municipal, foi verificado um aumento nas produções de milho, 
algodão e soja nos últimos 10 anos. Apesar dessas monoculturas terem como destino em sua 
maior parte o mercado exterior, a produção agropecuária de Gilbués tem como foco a 
subsistência e o atendimento do mercado local. 

3.3.2.4 Assistência Rural 
A extensão rural é parte integrante da estrutura econômico-social e um dos elos de uma 
corrente de atividades necessárias para executar os planos de desenvolvimento agrícola e 
rural. No estado do Piauí, iniciou-se a partir de 2003 a reestruturação do Serviço de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado, priorizando-se a agricultura familiar, a reforma agrária, a 
inclusão dos afrodescendentes e quilombolas, além de ações específicas para a convivência 
com o semiárido. Essas atividades são coordenadas pela EMATER, por meio do Instituto de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí.  

A EMATER configura-se como uma Autarquia estadual criada pela Lei nº 4.572 de 12 de maio 
de 1993, dotada de autonomia administrativa e financeira, patrimônio e receitas próprias, 
reestruturada pela Lei Estadual Complementar nº 28, de 09 de junho de 2003, vincula-se, para 
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os fins do parágrafo único do art. 41, da Lei nº 4.382, de 27 de março de 1991, à Secretaria de 
Desenvolvimento Rural do Estado – SDR. 

A autarquia atua junto aos produtores e suas famílias e requer a participação efetiva de todos 
os setores ligados a atividade agrícola, buscando aumentar a renda, a produção e a 
produtividade agrícola, melhorando as condições de vida dos pequenos produtores. Segundo 
a sua página na internet5, a EMATER atua em 223 municípios possui atualmente 16 escritórios 
regionais que abrangem desde o município de Parnaíba até a região de corrente, além de 78 
escritórios territoriais espalhados também por todo o Estado. 

A região de Gilbués é atendida pelo escritório regional da EMATER, localizado no município 
de Corrente, que atende, além de Gilbués, os municípios de Corrente, Parnaguá, Curimatá, e 
Avelino Lopes.  

Vale mencionar que, de acordo com o censo agropecuário de 2017, dos 761 estabelecimentos 
agropecuários presentes no município, 750 reportaram não receber assistência técnica, 702 
responderam que não utilizam agrotóxicos, enquanto 730 também não usam adubação e 695 
não obtiveram empréstimos para sua produção. 

Complementarmente, de acordo com a prefeitura municipal existem em Gilbués 2 cooperativas 
de produtores rurais, sendo uma na comunidade rural de Vaqueta e outra na comunidade de 
Gavião. A principal demanda dos produtores locais é a melhoria das condições das estradas 
de terra para escoamento da produção. 

3.4 Finanças Públicas 
A análise das finanças públicas mostra-se de grande valia para a apreciação das realidades 
socioeconômicas municipais, sobretudo por indicar o nível de gastos que os municípios têm 
condições de praticar, definido a partir de sua receita orçamentária advindas de múltiplas 
fontes. Desta forma, é possível inferir e avaliar aspectos de sua capacidade de arrecadação, 
que é determinada pelo grau de organização e de eficiência de sua administração fiscal, e de 
aspectos de sua base econômica. 

3.4.1 Receitas Municipais 
Denomina-se receita pública o conjunto de recursos financeiros que entram para os cofres 
estatais, provindo de quaisquer fontes. No caso específico da receita municipal incluem-se 
recursos financeiros oriundos dos tributos municipais pela utilização de bens ou serviços, e 
demais ingressos que o município recebe em caráter permanente, como a sua participação 
nas transferências constitucionais estaduais e federais (ICMS, FPM), ou eventuais, como os 
advindos de financiamentos, empréstimos, subvenções, auxílios e doações de outras 
entidades ou pessoas físicas. 

A tabela a seguir retrata a evolução das receitas orçamentárias do município de Gilbués nos 
últimos anos. No período 2010-2017, a receita orçamentária nominal do município passou de 
R$ 12.285.385,29 para R$ 25.861.845,13. Verifica-se um forte crescimento entre 2010 e 2012, 

 

5 Disponível em: http://www.emater.pi.gov.br/index.php. Acesso em: Março de 2020 

http://www.emater.pi.gov.br/index.php
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seguido de um crescimento constante, porém em menor passo, até 2016. Tal crescimento pode 
estar relacionado com o aumento das atividades econômicas no município durante o período, 
principalmente da agricultura com a forte expansão das culturas de Soja e Milho. Nos dois 
últimos anos houve uma redução do PIB, retornando ao patamar de 2015. Esse comportamento 
pode estar relacionado com a crise econômica do país no período. 
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Tabela 3-13 - Receitas Orçamentárias no município de Gilbués (reais). 

Receitas Orçamentárias - Gilbués (Reais) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12.285.385,29 15.379.567,66 21.515.402,78 22.198.265,75 23.802.227,03 25.704.465,49 26.635.695,34 25.861.845,13 24.589.761,91 

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2010 -2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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A Constituição Federal de 1988 definiu os tributos e contribuições que são à base do nosso 
sistema tributário, assim como também regulou as atribuições de cada ente da federação e a 
divisão da receita que cabe a União, Estado e municípios. 

No que se refere aos recursos próprios, a prefeitura tem a competência de cobrar o Imposto 
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre Transmissão de Bens 
Intervivos (ITBI) devido quando se vende um imóvel e o Imposto sobre Serviços (ISS), com 
exceção de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Esses três são de 
competência exclusiva do município cabendo a ele a arrecadação. Também existe a 
contribuição do regime próprio de previdência, quando houver. 

A Constituição Federal também definiu as formas de contribuição do valor arrecadado pela 
união e pelos estados, bem como estabeleceu transferências obrigatórias para as prefeituras. 
Entre os impostos de competência da união estão à cota do Imposto de Renda (IR) e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que são reservadas aos municípios. A União tem 
que repassar 23,5% do total arrecadado com o IR e o IPI para compor o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), que por assumir um formato redistributivo entre os entes da federação 
tem o cálculo da cota baseado no número de habitantes de cada município. 

Além disso, a Constituição determina que 25% do que é arrecadado pelos estados com o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 50% dos recursos provenientes 
do IPVA sejam repassados aos municípios. Os estados também são obrigados a repassar ¼ 
dos 10% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que recebem da 
União. 

Destacam-se também as transferências voluntárias, por convênios firmados pelo município 
com o estado e a União, comuns nas áreas de saúde, saneamento e educação. Alguns 
municípios possuem compensações financeiras, destinadas a indenizar a exploração de 
recursos naturais, como petróleo, gás natural, água (barragens para geração de energia, por 
exemplo) ou minérios. São os royalties e as chamadas participações especiais. 

Gráfico 3-5 - Receitas Orçamentárias do Município de Gilbués – 2017. 

 
Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020. 
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De acordo com os dados do Tesouro Nacional, para o ano de 2017, a maior parte da receita 
municipal de Gilbués é oriunda de Transferências Correntes (92,92%), que são aquelas feitas 
por outros órgãos sem contraprestação de bens ou serviços do município.  Apenas uma parcela 
bastante reduzida das receitas é gerada pelo município, correspondendo à receita tributária 
(5,71%), ou seja, de impostos e taxas municipais (IPTU, ITBI e ISS). Tais aspectos apontam 
para uma forte dependência do município de recursos transferidos pelo estado e união. A tabela 
a seguir apresenta em detalhe as receitas orçamentárias de 2017. 

Tabela 3-14 - Receitas Orçamentais do Município de Gilbués – 2017. 

Tipo de receita Valores (em R$) % 

Receita Orçamentária 25.861.845,13 100 

1- Receitas correntes 25.751.732,63 99,57 

Receita Tributária 1.475.590,46 5,71 

IPTU 34,6 0,33 

Imposto de renda RF 337.586,22 1,30 

ITBI 57.890,48 0,22 

ISS 1.072.262,91 4,14 

Taxas 7.816,25 0,02  

Receita de Contribuição 135.180,83 0,52 

Receita Patrimonial 86.370,39  0,33  

Receita de Serviços 0 0 

Receita Transferências Correntes 24.030.546,68 92,91 

União 12.943.464,94 50,04 

Cota FPM 9.049.067,1 34,99 

Transferências de compensação financeira pela 
exploração de recursos naturais 105.299,45 0,40 

SUS União 2.657.663,78 10,27 

SUAS União 585.889,82 2,26 

FNDE 426.282,13 1,64 

ICMS (União) 5.269,68 0,03 

Outras Transferências da União 113.992,98 0,48 

Estadual 3.897.485,76 15,07 

Cota ICMS 3.291.157,76 12,72 

Cota IPVA 13.114,44 0,07 

Cota IPI 582,33 0,25 

Cota CIDE 38.811,15 0,15 

Outras Transferências Estaduais 553.820,08 2,14 



 

Arcadis 60 

Tipo de receita Valores (em R$) % 

Transferências Multigovernamentais (Fundeb) 7.189.595,98 27,80 

Transferências de Convênios 0 0 

Outras Receitas Correntes 24.044,27 0,29 

2- Receita de Capital 110.112,5 0,42 

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Ao observar os itens da receita orçamentária do município de Gilbués, nota-se a cota no “Fundo 
de Participação dos Municípios” foi o principal item de arrecadação, correspondendo à cerca 
de 34% das receitas, seguido do ICMS (12,72%) e de transferências do Fundeb (27,8%). 

Vale mencionar que o “Fundo de Participação dos Municípios” é uma transferência 
constitucional (CF, Art. 159, I, b), da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 
22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes. 
Já a cota do ICMS corresponde à distribuição aos municípios de 25% da arrecadação do estado 
com o imposto, também de acordo com o índice de participação dos municípios. Ambos os 
recursos podem ser despendidos pelo município nas suas atividades, sejam de custeio ou 
investimento. 

Já o “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb” é um fundo especial, formado, principalmente, por 
recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e 
municípios. Todo o recurso gerado no Fundeb é redistribuído para aplicação exclusiva na 
educação básica, logo, não pode custear outras pastas municipais. 

De acordo com o indicador de vinculação da receita corrente, medido pela plataforma 
MeuMunicípio6 (2020), com dados oficiais de 2017, Gilbués possui 63,27% das suas receitas 
com destinação pré-definida em leis ou convênios, ou seja, a prefeitura possui liberdade para 
distribuir cerca de 37% do seu orçamento. Ainda de acordo com os indicadores da plataforma, 
para cada real recebido por transferências intergovernamentais, apenas R$ 0,07 são gerados 
pela prefeitura, o que aponta uma baixíssima capacidade de geração de receitas próprias. 

Além dos aspectos já apontados, verifica-se que o município praticamente não possui 
arrecadação por meio de cobrança do IPTU, sendo recolhidos apenas R$ 34,60 em 2017. O 
tributo está fortemente vinculado à definição dos perímetros urbanos do município, uma vez 
que incide sobre as propriedades urbanas. Dessa forma, os mecanismos para sua viabilização 
no município deverão ser objeto de análise no processo de elaboração do Plano Diretor 
Municipal. 

 

6 Disponível em: https://meumunicipio.org.br/. Acesso em: março de 2020. 

https://meumunicipio.org.br/
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3.4.2 Despesas Municipais 
As despesas municipais são formadas pelo conjunto de dispêndios realizados pelos entes 
públicos a fim de saldar gastos fixados na lei do orçamento ou em lei especial, visando à 
realização e ao funcionamento dos serviços públicos. A despesa faz parte do orçamento e 
corresponde às autorizações para gastos com as várias atribuições governamentais 

A seguir é possível visualizar a evolução das despesas orçamentárias de Gilbués nos últimos 
anos. Entre 2010 e 2017 as despesas orçamentárias passaram de R$ 12.374.384,48 para R$ 
25.369.735,99, acompanhando a variação do montante arrecadado. Verifica-se um aumento 
contínuo nos gastos por todo o período, com uma maior aceleração no último ano (2018).
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Tabela 3-15 - Despesas Orçamentaria do Município de Gilbués a Preços Correntes (Reais) 

Despesas Orçamentárias - Gilbués (Reais) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12.374.384,48 15.355.152,44 20.634.738,26 20.935.937,84 22.279.023,22 22.686.173,67 25.106.257,39 25.369.735,99 29.488.306,11 

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2010 - 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Estas despesas são classificadas de acordo com a sua categoria econômica de gasto, que são 
basicamente: i) as despesas de custeio/correntes (pessoal, material de consumo e serviços de 
terceiros) e ii) as de investimento/capital. As despesas de custeio são relacionadas à 
manutenção das atividades e serviços já prestados pelo ente público, já as de 
investimento/capital estão relacionados a um incremento da capacidade do ente público em 
prestar serviços à população. Em 2017, as despesas correntes em Gilbués, representavam 
92,81% do total, enquanto as despesas de capital, que representam a capacidade de 
investimento municipal, correspondiam a 7,19% das despesas. 

Tabela 3-16 - Despesas Orçamentárias do Município de Gilbués – 2017. 

Despesas Orçamentarias Valor (R$) % 

Despesas Correntes 23.544.752,65 92,81 

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 14.292.327,8 56,34 

Outras Despesas Correntes 9.252.424,85 36,47 

Despesas de Capital 1.824.983,34 7,19 

Investimentos 1.189.833,14 4,69 

Principal da Dívida Contratual Resgatado 635.150,2 2,50 

Despesa Total 25.369.735,99 100 

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.  

3.4.2.1 Despesas Correntes 
Em 2017, 92,81% das despesas do município de Gilbués estava relacionado às despesas 
correntes (equivalente a R$ 23.544.752,65), ou seja, despesas de custeio de manutenção das 
atividades dos órgãos da administração pública. 

Dentre as despesas correntes se destacam as despesas com pessoal e encargos sociais, 
correspondente a um montante de R$ 14.292.327,8, representando 56,34% do total das 
despesas do município. Esse valor está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, promulgada em 04 de maio de 2000), que determina que a despesa 
total com pessoal, em cada período de apuração não poderá exceder 60% os percentuais da 
receita corrente líquida.  

As outras despesas correntes corresponderam a 36,47% das despesas totais do município, ou 
seja, R$ 9.252.424,85. Tal despesa é composta pelas por transferências as instituições 
privadas sem fins lucrativos e aplicações diretas. As aplicações diretas são majoritárias e 
equivalem aos serviços prestados para administração pública por terceiros. 

3.4.2.2 Despesas de Capital 
As despesas de capital representaram 7,19%, correspondente a R$ 1.824.983,34 das 
despesas totais do município de Gilbués. As despesas de capital consistem em despesas que 
contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, sendo composta 
por investimentos e inversões financeiras. Em 2017, R$ 1.189.833,14 foram investidos em 
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obras e instalações e equipamentos e materiais permanentes em Gilbués. As despesas com a 
amortização da dívida pública contratual interna e externa equivaleu ao montante de 635.150,2. 

A respeito do equilíbrio das cotas municipais, se faz necessário fazer algumas ponderações 
finais. Verifica-se que o município contou em 2017 com receita total de 24.589.761,91 e 
despesas de 25.369.735,99. De acordo com os indicadores medidos pela plataforma 
MeuMunicípio e tomando como base os gastos e receita totais em 2017, Gilbués gastou 7,84% 
a mais que o arrecadado. 

Considerando a parcela disponível da receita corrente após a cobertura das despesas de 
pessoal e custeio e da amortização e juros da dívida, o déficit com investimentos foi de 3,26% 
dessas receitas. 

Por fim, levando em conta o endividamento municipal bruto, medido pelo percentual entre a 
receita orçamentária e de operações de crédito, precatórias, obrigações a pagar em circulação, 
obrigações legais e tributárias, as dívidas municipais representam 192,87% da receita 
orçamentária. 

Tal cenário indica que o município de Gilbués tem aumentado suas dívidas e reduzido sua 
capacidade de investimento, operando dentro de um cenário de desequilíbrio das contas 
públicas no período analisado.  

3.5 Plano Plurianual do Governo de Gilbués 
O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo da Administração 
Pública. Previsto no artigo 165 da Constituição Federal - que determina a elaboração de um 
PPA para os três entes federados, Governo Federal, Estadual e Municipal, a cada quatro anos 
- o documento sistematiza as diretrizes, objetivos, metas e resultados que a gestão pública 
pretende alcançar neste período. 

O PPA organiza as políticas públicas e as ações da gestão em programas que resultem em 
bens e serviços para a população partindo de um diagnóstico da situação presente e das 
diretrizes do plano de campanha do governo, garantindo a consulta popular no processo. O 
plano detalha as metas físicas e financeiras, o público-alvo das ações e os produtos que devem 
resultar delas. 

A partir do PPA, outras duas leis orçamentárias previstas na Constituição são elaboradas: a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O conjunto desses 
instrumentos legais de planejamento é fundamental para a efetividade das ações e para o 
monitoramento dos resultados, tanto por parte do próprio governo como por parte da 
sociedade. 

Entretanto, tanto o PPA 2018-2021 como a LOA 2020 de Gilbués não foram disponibilizados 
em formato que permita uma análise detalhada. Para complementação deste item aguarda-se 
o envio desses documentos em formato adequado para extração de dados. 
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4 Caracterização do Território Municipal  
Este item tem como objetivo principal compreender o processo de ocupação ocorrido no 
município de Gilbués, a fim de identificar de que forma se deu o processo de urbanização, bem 
como as transformações que ocorreram ao longo dos anos no território nos meios físico, biótico 
e antrópico e que contribuíram para a atual configuração do município.  

Além de terem sido considerados dados secundários (artigos científicos e teses, assim como 
documentos e publicações oficiais) para esta análise, foram também levados em conta 
informações levantadas junto a prefeitura municipal por meio de questionários e entrevistas, 
nas quais se buscou entender o território municipal, permitindo assim sua caracterização atual. 

4.1 Processo de Ocupação do Território 
De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), o município de Gilbués conta com uma 
população total de 10.402 habitantes. Deste total, 57,59% representa a parcela urbana da 
população e 42,41% compreende a população rural do município.  

A ocupação urbana de Gilbués encontra-se exclusivamente na sede municipal. Em termos de 
classificação da ocupação, embora não tenha sido encontrada legislação definindo o seu 
perímetro urbano, apresenta características de ocupação urbanizada como micro 
parcelamento, terrenos com formato regular, arruamento, passeio, iluminação e equipamentos 
públicos.  

A sede municipal de Gilbués encontra-se às margens da rodovia BR-135, próximo do limite 
sudeste do município. Observa-se também a presença de um povoado denominado Boqueirão 
do Garimpo localizado as margens da estrada de terra PI-254, na parte central do território 
municipal, cerca de 6 km da sede. 

De acordo com o censo realizado em 2010 (IBGE), a população da sede municipal era de 5.981 
habitantes. Os demais munícipes de Gilbués encontram-se distribuídos nas áreas rurais, que 
apresentam densidade populacional homogênea, de até 1,0 hab./há, com maior população na 
parte sul do município. 

Como discorrido anteriormente, a dinâmica da economia rural de Gilbués possui um perfil 
majoritariamente familiar de produtores individuais. Entretanto, verifica-se no território que as 
atividades de cultivo intensivo têm aumentado, principalmente pela expansão das produções 
de milho e soja ao norte do território municipal. Já as atividades das propriedades individuais 
ocorrem majoritariamente no entorno da sede municipal, em pequenas áreas de pasto 
antrópico. O restante do território apresenta, em sua maior parte, cobertura vegetal típica do 
cerrado.  

Em termos de pressões e vetores de desenvolvimento territorial o que se verifica nas imagens 
de satélite dos últimos 10 anos em Gilbués é a manutenção do perímetro da ocupação urbana 
da sede municipal, além de um ligeiro adensamento. Vale destacar também, que apesar das 
curtas distâncias verificadas no município, dada as características viárias, o deslocamento 
entre as localidades acaba sendo uma barreira física para o fluxo de pessoas, bens e serviços, 
sobretudo o escoamento da produção rural, o que contribui para a concentração das pequenas 
propriedades no entorno da sede municipal.  
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Por fim, é importante apontar que, de acordo com as bases de informações mantidas pelos 
órgãos de governo, não foram identificados dentro dos limites municipais a ocorrência de 
comunidades tradicionais, territórios indígenas ou assentamentos rurais.
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Mapa 4-1 - Densidade Demográfica por Setores Censitários (2010) no município de Gilbués. 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.1.1 Comunidades Rurais 
Além da área urbana da sede municipal, existem outras comunidades no território municipal de 
Gilbués que se encontram na zona rural do município. De acordo com a prefeitura, as principais 
comunidades rurais são: 

▪ Vaqueta; 
▪ Gavião; 
▪ Pindaíba; 
▪ Marmelada; 
▪ São José; 
▪ Cacimbas; 
▪ Enseada; 
▪ Lagoa Grande; 
▪ Brejão; 
▪ Boqueirão do Garimpo; 
▪ Compra Fiado; 
▪ Tabua; 
▪ Raizinha; 
▪ Castanheiro. 

 
Como apresentado anteriormente, o perfil socioeconômico das áreas rurais em Gilbués é 
relativamente homogêneo, com maior variação de renda e densidade populacional apenas em 
comparação com as áreas urbanas da sede municipal. Vale destacar que não foram 
encontrados dados segregados para melhor caracterização dessas localidades. 

4.1.2 Mancha Urbana 
Como discorrido anteriormente, Gilbués possui a sede municipal como única área urbana. 
Entende-se por mancha urbana a área ocupada por essa localidade, considerando a abertura 
de vias, delimitação de lotes e a instalação de construções. Dessa forma, a mancha urbana se 
distingue do perímetro urbano, visto que o primeiro corresponde à área de fato ocupada, 
enquanto o segundo diz respeito à delimitação de uma área, esteja ela ocupada ou não. 

A análise do comportamento das manchas urbanas visa constatar vetores de crescimento na 
cidade e correlacionar historicamente com o seu desenvolvimento econômico e social. Dessa 
forma, nos permite identificar os processos de criação e demanda pelo espaço urbano, áreas 
de pressão ambiental e social e projetar os impactos de processo no desenvolvimento do 
município. 

No caso de Gilbués foram identificadas imagens de satélite da área da sede municipal para os 
anos de 2014 e 2018, não sendo encontrado histórico anterior. As imagens são apresentadas 
a seguir.
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Figura 4-1 - Evolução da Mancha Urbana no município de Gilbués. 

 
Fonte: Google Earth, Imagens históricas de 2014 e 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Verifica-se que a sede municipal de Gilbués se desenvolveu sob um platô às margens da 
rodovia BR-135, do qual diferentes nascentes se originam e a vegetação se distinguem da 
paisagem árida do seu entorno. Dessa forma, a ocupação urbana exerce pressão sobre essas 
nascentes locais, sobretudo por consequência da remoção da cobertura vegetal e 
impermeabilização do solo, que podem gerar impactos sobre a disponibilidade hídrica local, e 
pela geração de efluentes sanitário, podendo contaminar essas nascentes.  

Sobre o desenvolvimento da mancha urbana, no período analisado (2014-2018) não foram 
identificados vetores de crescimento, o que ocorreu entre esses anos foi a ocupação de lotes 
ociosos, sobretudo aqueles ao longo do limite da mancha. 

É possível apontar, também, que a sede municipal passou por dois momentos de 
desenvolvimento, primeiro a partir da rodovia BR-135 onde verifica-se maior densidade de 
ocupação e regularidade na forma da malha urbana. Essa região corresponde aos bairros 
Centro e São Benedito. Posteriormente, novos loteamentos foram abertos, provavelmente em 
resposta ao processo de urbanização da população do município, discutida anteriormente. 
Porém esse processo de loteamento não foi acompanhado pela demanda e capacidade de 
ocupação urbana. Verificam-se lotes ociosos por todo o perímetro leste e sul da mancha 
urbana, correspondendo aos bairros JK, Santo Antônio e São José. 

4.2 Títulos Minerários  
Os recursos minerais constituem patrimônio da União Federal (Constituição Federal, art. 20, 
inciso IX) e sua exploração por terceiros depende de autorização ou concessão estatal (art. 
176. § 1º). A concessão mineral no Brasil é regulamentada no Código de Mineração (Decreto-
lei 227, de 28/02/67).  

Neste sistema, o subsolo e os bens minerais nele contidos são da União, e não do proprietário 
do solo (superficiário). Qualquer cidadão ou empresa brasileira pode requerer uma concessão 
do poder público para pesquisar e posteriormente, extrair bens minerais, desde que atendidos 
os requisitos normativos. Todo o controle do sistema é realizado pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM), do Ministério das Minas e Energia (MME). 

Com relação ao nível de sensibilidade e custos indenizatórios, remetendo-se a figura a seguir, 
podemos hierarquizar os processos minerais da seguinte forma:  
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Figura 4-2 - Hierarquização das Etapas / Fases Processos Minerais 

 

Elaboração: Arcadis, 2020. 

Os Requerimentos de Pesquisa e Lavra Garimpeira são os primeiros passos para a exploração 
mineral, havendo ainda baixos custos e áreas, muito das vezes, pouco conhecidas 
(greenfields). Já o licenciamento se trata de um regime extrativo, entretanto por se resumir em 
matéria prima para construção civil, são usualmente compostos corriqueiros e limitados em 
áreas menores, não devendo haver, por tanto, dificuldades nas negociações. A lavra 
garimpeira é voltada para a exploração de elementos raros e gemas, porém, normalmente, 
ocorrem em áreas pontuais, facilitando a negociação. 

Já o nível mais crítico, que engloba os regimes de autorização e concessão, terá um palco de 
negociações mais trabalhoso, variando de acordo com o minério e a evolução da exploração 
mineral. Uma autorização de pesquisa inicial terá uma negociação mais branda do que uma 
final ou já em fase requerimento de lavra. Da mesma forma que, áreas com regimes de 
concessão de lavra instaurados, terão negociações mais delicadas. Sugere-se para esses 
casos se estipular estratégias e planejamento prévio das melhores soluções em conjunto com 
a ANM e os titulares dos processos minerários. 

Para a implantação de empreendimentos conflitantes diretamente com áreas instauradas com 
processos minerais, existe a possibilidade de pleito ao bloqueio desses títulos sobrepostos aos 
projetos. Essa interdição deverá ser requisitada pelo interessado, ficando sujeita a critério e 
aprovação do governo, conforme é previsto no Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 
28 de fevereiro de 1967) que, em seu Capítulo III, Artigo 42 – referente à lavra, declara que 
“[...] a autorização será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou 
comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do Governo 
[...]”. 

O pedido de bloqueio deverá delimitar corretamente e detalhadamente as áreas de conflito de 
interesses (empreendimento e mineração). É essencial, portanto, haver a preocupação de 
elaborar um planejamento estratégico prévio, e estabelecer diretrizes para acordos com os 
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detentores do direito minerário, das áreas a serem desapropriadas, satisfazendo ambas as 
partes (empreendedor e possessor do título minerário). 

O Mapa de Potencialidades do Estado do Piauí (SEPLAN, 2019), apresenta como uma das 
potencialidades do município de Gilbués, as atividades produtivas relacionadas a Mineração.  

Conforme podemos observar no mapeamento e tabela a seguir, a maior parte dos processos 
minerários no município estão concentrados na região a oeste da sede municipal e são 
relacionados a extração de Diamantes. Ao todo, são 34 processos em andamento para 
extração desta substância, mas apenas 2 deles, ambos da empresa Dm Mineração Ltda, 
possuem Concessão de Lavra vigente. Observa-se ainda, que a área onde está concentrada 
todos estes processos, corresponde a parte do território municipal onde ocorre o processo de 
Arenização (tratado no item 2.1.2), o que indica a necessidade de um cuidado e planejamento 
ainda maior frente as minerações, com a finalidade de não potencializar tal fenômeno e 
degradar ainda mais estas áreas ambientalmente tão frágeis.  

Na porção oeste do município, nas áreas de entorno do rio Parnaíba e seus afluentes, existem 
4 processos relacionados a extração de Minério de Manganês, todos em fase inicial, com 
autorização para pesquisa. Os processos relacionados a extração de Fosfato (total de 7), assim 
como os de Minério de Manganês, estão todos em fase de pesquisa, porém, são os mais 
distribuídos territorialmente, e estão localizados de maneira geral, na porção norte e limite leste 
de Gilbués.  

O município possui ainda, 2 processos em andamento para a extração de Areia, sendo um 
deles (associado ao requerente Anderson Loricchio) em fase de licenciamento e outro 
(requerente Lomacon Locação e Construção Ltda) em fase de pesquisa. A extração de areia, 
apesar de não ser uma das mais degradadoras, pode potencializar erosões lineares e 
laminares e quando associada a atividades em cursos hídricos, gera erosões marginais, 
podendo alterar a dinâmica hídrica, sendo assim, é necessário planejamento prévio e 
fiscalização para evitar tais processos.  

Importante expor que, as atualizações nas fases dos títulos minerários são frequentes, 
portanto, cabe salientar que a consulta para este diagnóstico foi realizada na ANM no dia 02, 
06 de 2020 e podem ter ocorrido mudanças a partir desta data.  

Tabela 4-1 - Processos Minerários no Município de Gilbués 

Número do 
Processo  Ano Área 

(ha) Fase Nome do Requerente  Substância 

803002 2006 49,93 REQUERIMENTO DE 
LAVRA GARIMPEIRA 

IRAN MENDES DO 
NASCIMENTO DIAMANTE 

803504 2008 2000 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Bemisa Holding S.A. FOSFATO 

803505 2008 1993,86 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Bemisa Holding S.A. FOSFATO 

803829 2008 609,18 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Mmends Geologia Ltda 
Me DIAMANTE 

804370 2008 1914,09 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

GICS Indústria Comércio 
e Serviços S.a. FOSFATO 
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803812 2008 252,75 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Mmends Geologia Ltda 
Me DIAMANTE 

804371 2008 1901,16 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Galvani Participações e 
Investimento S A FOSFATO 

804373 2008 1785,98 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Galvani Participações e 
Investimento S A FOSFATO 

804441 2008 1939,85 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Gilson Veríssimo do 
Carmo DIAMANTE 

803081 2009 1133,2 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Mmends Geologia Ltda 
Me DIAMANTE 

803055 2003 1377,72 CONCESSÃO DE LAVRA Dm Mineração Ltda. DIAMANTE 
803056 2003 1062,72 CONCESSÃO DE LAVRA Dm Mineração Ltda. DIAMANTE 

803239 2011 1788,81 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Marconi Santana Lopes MINÉRIO DE 

MANGANÊS 

803241 2011 361,85 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Marconi Santana Lopes MINÉRIO DE 

MANGANÊS 

803237 2011 1940,06 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Alváro Matias de Sousa MINÉRIO DE 

MANGANÊS 

803258 2011 1947,43 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Terrativa Minerais S.a. FOSFATO 

803240 2011 773,01 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Marconi Santana Lopes MINÉRIO DE 

MANGANÊS 

803057 2003 741,48 REQUERIMENTO DE 
LAVRA Dm Mineração Ltda. DIAMANTE 

803077 2007 1316,52 REQUERIMENTO DE 
LAVRA Dm Mineração Ltda. DIAMANTE 

803456 2012 810,38 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Mauro Eberhart DIAMANTE 

803240 2012 1300,79 REQUERIMENTO DE 
PESQUISA Valmir Batista DIAMANTE 

803271 2012 1189,7 REQUERIMENTO DE 
PESQUISA 

Continental Mineração 
Ltda. DIAMANTE 

803272 2012 1198,78 REQUERIMENTO DE 
PESQUISA 

Continental Mineração 
Ltda. DIAMANTE 

803273 2012 1774,22 REQUERIMENTO DE 
PESQUISA 

Continental Mineração 
Ltda. DIAMANTE 

803038 2015 1187,24 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Raimundo Alves de 
Alcantara DIAMANTE 

803040 2015 1988,06 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Antonio Correia de 
Morais DIAMANTE 

803129 2015 1913,87 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Leandro Felipe Santos FOSFATO 

803139 2015 1817,57 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Brazilian Geo Works Ltda 
ME DIAMANTE 

803140 2015 1946,96 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Brazilian Geo Works Ltda 
ME DIAMANTE 

803221 2015 1920,78 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Cawav Empreendimentos 
Imobiliários Ltda Epp DIAMANTE 

803222 2015 1016,64 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Manoel Alves da Silva DIAMANTE 
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803028 2016 569,29 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

JOSE FERREIRA 
TAVARES DIAMANTE 

803061 2017 531,39 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Douglas Domingos 
Pedrosa de Mendonça DIAMANTE 

803039 2017 1829,33 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Hgn Mineração Ltda DIAMANTE 

803040 2017 1438,38 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Hgn Mineração Ltda DIAMANTE 

803038 2017 1680,17 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Hgn Mineração Ltda DIAMANTE 

803041 2017 967,25 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Hgn Mineração Ltda DIAMANTE 

803084 2017 48,98 REQUERIMENTO DE 
LAVRA GARIMPEIRA 

Francisco Meneses 
Junior DIAMANTE 

803112 2017 258,61 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Idelfonso de Oliveira 
Barros DIAMANTE 

803127 2017 132,17 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Inaldo Oliveira Barros DIAMANTE 

803144 2017 69,84 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Francisco Antonio 
Pereira Marins DIAMANTE 

803016 2018 997,73 REQUERIMENTO DE 
LAVRA GARIMPEIRA 

COOPERATIVA DE 
MINERADORES E 

GARIMPEIROS DO RIO 
XINGU COOPERXINGU 

DIAMANTE 

803017 2018 8,37 REQUERIMENTO DE 
LAVRA GARIMPEIRA 

COOPERATIVA DE 
MINERADORES E 

GARIMPEIROS DO RIO 
XINGU COOPERXINGU 

DIAMANTE 

803037 2018 48,74 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Lomacon Locação e 
Construção Ltda AREIA 

803061 2019 49,35 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO 

ANDERSON 
LORICCHIO AREIA 

803078 2019 569,29 REQUERIMENTO DE 
PESQUISA FRANZ MAIR DIAMANTE 

803015 2020 68,89 REQUERIMENTO DE 
PESQUISA J. DE C. RAMALHO DIAMANTE 

300181 2009 209,21 DISPONIBILIDADE DADO NÃO 
CADASTRADO 

DADO NÃO 
CADASTRADO 

301136 2011 469,32 DISPONIBILIDADE DADO NÃO 
CADASTRADO 

DADO NÃO 
CADASTRADO 

301137 2011 474,26 DISPONIBILIDADE DADO NÃO 
CADASTRADO 

DADO NÃO 
CADASTRADO 

Fonte: ANM, 06 de Junho de 2020 Elaboração: Arcadis, 2020.
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Mapa 4-2 - Direitos Minerários no Município de Gilbués 

 
Fonte: ANM, 06 de Junho de 2020 Elaboração: Arcadis, 2020
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4.3 Aspectos Físicos e Ambientais 

4.3.1 Aspectos Climatológicos 
De acordo com o Mapa de Clima do Brasil (IBGE, 2002), o município de Gilbués encontra-se 
na zona de clima Tropical Brasil Central Semiúmido. Segundo essa classificação, predominam 
no município temperaturas médias acima de 18º durante todo o ano com 4 a 5 meses secos. 
O mapa a seguir apresenta a localização do município frente ao Mapa de Clima do Brasil.
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Figura 4-3 - Caracterização climática e localização da estação meteorológica do município de Gilbués. 

 

Fonte: IBGE, 2002. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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A partir de consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 
(www.inmet.gov.br), constatou-se que existem 3 estações meteorológicas próximas de 
Gilbués, uma localizada em Palmas - TO (código OMN: 83033), outra em Pedro Afonso - TO 
(código OMN: 82863) e uma terceira em Alto Parnaíba – MA (código OMN: 82970). Para 
análise dos dados climáticos optou-se pelos dados da estação de Alto Parnaíba - MA, pois a 
estação encontra-se mais próxima do município. O gráfico a seguir apresenta as normais 
climatológicas de precipitação acumulada e temperaturas máxima, mínima e média 
compensada. 

Figura 4-4 – Normais Climatológicas 1981-2010 – Estação de Alto Parnaíba 

 

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Verifica-se que as precipitações na região se concentram principalmente entre os meses de 
novembro e abril, com valores mensais variando de 150 mm a 250 mm em média. Os meses 
de maio a setembro são marcados pela redução ou ausência de chuvas, com valor médio 
histórico abaixo de 50 mm/mês para esse período. 

A temperatura média histórica da região varia em torno dos 25 ºC durante todo o ano. Entre os 
meses de maio e setembro verifica-se uma maior amplitude térmica, com máximas acima de 
35 ºC e mínimas abaixo de 20 ºC, coincidindo com o período seco do ano. 

Aprofundando as análises para a escala de medições diárias, é possível verificar que as 
precipitações mais concentradas, acima de 40 mm, têm reduzido de maneira relativamente 
uniforme desde 1976, com uma forte alta pontual em 1985. Os gráficos a seguir apresentam 
evidências dessa análise. 
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Figura 4-5 – Eventos Extremos de Precipitação – Estação de Alto Parnaíba 

 

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Verifica-se nos gráficos apresentados que o 98º percentil da série histórica se encontra próximo 
de 38 mm. Ou seja, apenas 2 % das precipitações verificadas entre 1976 e 2019 estiveram 
acima deste volume. A maior parte dos eventos de chuva na região se manteve na faixa de até 
20 mm. 

Conduzindo as mesmas análises para os dados de temperatura, verifica-se que a ocorrência 
de temperaturas máximas acima do 98º percentil (próximo de 38,5º C) também se 
intensificaram a partir do ano 2000. Os gráficos abaixo apresentam essas análises. 

Figura 4-6 – Série Histórica de Temperaturas Diárias 1976-2019 – Estação de Alto 
Parnaíba 

 

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020. 
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Figura 4-7 – Eventos Extremos de Temperatura Máxima – Estação de Alto Parnaíba 

 

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

De acordo com as análises conduzidas, temperaturas acima do 98º percentil eram pontuais até 
cerca de 1996. Porém, nos últimos 10 anos a variação foi entre 20 e 50 dias no ano. Tais 
resultados demonstram a possibilidade de ocorrência de desastres naturais na região, tendo 
em vista o aumento dos dias de extremo calor por ano. 

Para análise da ocorrência de desastres naturais no município foi consultado o Atlas Brasileiro 
de Desastres Naturais 1991 a 2012 (UFSC, 2013). Vale ressaltar que não foram identificadas 
bases de dados atuais sobre o município, visto que não é monitorado pelo Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN e que o Sistema Integrado de 
Informações sobre Desastres (S2iD) do Ministério do Desenvolvimento Regional não apresenta 
dados sobre Gilbués. 

Na consulta realizada foi verificado que no período de 1991 a 2012 o município de Gilbués 
apresentou apenas sete ocorrências, sendo todas de estiagem e seca, nos anos de 1991, 1992, 
1993, 1998, 1999, 2002 e 2007. O município não apresentou ocorrências de incêndios 
florestais, enxurradas, inundações, alagamentos, vendaval, granizo e erosões. 

4.3.2 Recursos Hídricos 
O Estado do Piauí é caracterizado principalmente pelo sistema hidrográfico do Rio Parnaíba. 
O município de Gilbués encontra-se localizado entre três sub-bacias desse sistema, 
denominadas Bacias Difusas do Alto Parnaíba, Gurguéia e Uruçuí-Preto. Os principais cursos 
d’água do município são os Rios Uruçuí-Vermelho, Uruçuí-Preto e Rio Gurguéia.
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Figura 4-8 - Rede Hidrográfica do município de Gilbués. 

 

Fonte: IGAM, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Sobre os recursos hídricos subterrâneos, a Carta Hidrogeológica elaborada pelo Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) em 2015 (escala 1:1.000.000) aponta que Gilbués está inserida 
sobre uma área de predominância do domínio hidrolitológico granular, com ocorrência das 
formações Cabeças (arenitos finos à médio), Piauí (arenitos finos à médio), Poti (arenitos finos 
à médio) e Grupo Areado (arenitos, conglomerados, folhelhos e siltitos). Em termos hidráulicos, 
verifica-se em todo o território que a produtividade varia de moderada a muito alta, com 
produção entre 1,0 - 2,0 m³/h/m e acima de 4,0 m³/h/m. Exceção a esse cenário, as áreas de 
ocorrência do Grupo Areado possuem produtividade muito baixa, com produção entre 0,04 e 
0,4 m³/h/m.
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Figura 4-9 - Hidrogeologia do município de Gilbués 

 

Fonte: CPRM, 2015. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Com relação à disponibilidade hídrica, em pesquisa aos dados de recursos superficiais da 
Agência Nacional de Água (ANA, 2016), foram encontrados dados apenas para os Rios 
Gurguéia, Uruçuí-Preto e Uruçuí-Vermelho. Verifica-se que, nos trechos inseridos no 
município, o Rio Uruçuí-Vermelho apresenta disponibilidade de 4,02 m³/s, o Uruçuí-Preto de 
0,51 m³/s e o Gurguéia de 1,45 m³/s. 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PIAUÍ, 2010), a disponibilidade hídrica 
subterrânea da região em que Gilbués está inserida é de 31,13 Hm³/ano para a unidade 
hidrogeológica das formações Poti e Piauí e 31,24 Hm³/ano na formação Cabeças. 

Para o cálculo do balanço entre disponibilidade e demanda, Plano Estadual de Recursos 
Hídricos considerou 3 cenários, Tendencial, Otimista Moderado e Otimista Acelerado. 
Considerando o modelo tendencial, os valores obtidos para as sub-bacias em que Gilbués 
encontra-se foram compilados na tabela a seguir: 

Tabela 4-2 – Disponibilidade, Demanda e Balanço Hídrico por Sub-bacia do Estado do Piauí 

Sub-bacia 
Demanda 

(m³/s) 
Disponibilidade da 

Bacia 
(m³/s) 

Balanço 

2010 2020 2030 2010 2020 2030 
Dif. do Al. 
Parnaíba 

0,254 0,327 0,431 75,085 74,831 74,758 74,654 

Gurguéia 2,867 3,879 5,335 7,530 4,663 3,651 2,915 
Uruçuí-Preto 0,214 0,288 0,398 25,460 25,246 25,172 25,062 

 

Verifica-se uma tendência de aumento gradual das demandas nas bacias Difusas do Alto 
Parnaíba e Uruçu-Preto, onde a maior parte do território de Gilbués se encontra. Já a bacia 
Gurguéia apresenta um aumento expressivo no período, reduzindo significativamente o 
balanço hídrico no cenário tendencial até 2030.   

Em termos de qualidade, não foram identificados dados abertos sobre pontos de 
monitoramento no município. O balanço hídrico quali-quantitativo por bacia hidrográfica 
elaborado pela ANA em 2016 em escala nacional aponta que as microbacias em que Gilbués 
se insere encontra-se majoritariamente em situação satisfatória. Exceção ao entorno da sede 
municipal, apontada com criticidade qualitativa e quantitativa.  

O órgão elaborou o balanço quantitativo com base nas demandas consuntivas estimadas 
(vazões de retirada) e a disponibilidade hídrica. Já o balanço qualitativo considera a capacidade 
de assimilação de cargas orgânicas domésticas pelos corpos d'água. O balanço quali-
quantitativo é uma análise integrada dessas variáveis.
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Figura 4-10 – Balanço Quali-quantitativo do município de Gilbués. 

 

Fonte: ANA, 2015. Elaboração: ARCADIS, 2020. 
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Em termos de planejamento e estrutura de governança para gestão dos recursos hídricos 
municipais, destaca-se que não existe um comitê de bacia com atuação sobre o território de 
Gilbués. 

4.3.3 Biomas  
De acordo com o mapa dos biomas brasileiros (IBGE, 2019), o município de Gilbués está 
localizado no bioma Cerrado. O Cerrado caracteriza-se como uma formação do tipo savana 
tropical, com destacada sazonalidade e presença, em diferentes proporções, de formações 
herbáceas, arbustivas e arbóreas. 

Entretanto, o levantamento da Vegetação no Brasil, elaborado em 2002 pelo IBGE, apontou a 
ocorrência de 2 tipos de vegetação no território municipal de Gilbués, sendo Savana (Cerrado) 
e encrave Savana / Savana Estépica (Caatinga), conforme a figura a seguir, o que aponta a 
ocorrência também do bioma Caatinga no município
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 Figura 4-11 – Cobertura Vegetal do município de Gilbués. 

 

Fonte: IBGE, 2004. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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A vegetação de Savana (Cerrado), conforme o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, é 
caracterizado por uma vegetação xeromorfa de clima preferencialmente estacional, com cerca 
de 6 meses secos, podendo também ser encontrada em clima ombrófilo. Reveste solos 
lixiviados aluminizados, apresentando sinúsias de hemicriptófitos, geófitos e fanerófitos 
oligotróficos de pequeno porte, com ocorrência em toda a zona neotropical. 

Além de áreas dominadas por uma tipologia de vegetação, também ocorrem situações em que 
que tipologias vegetais diferentes competem pelo mesmo ambiente, caracterizando áreas de 
tensão ecológica. Quando esses tipos diferentes não se misturam, forma-se o encrave ou 
mosaico de vegetação. 

No extremo sudeste do território verifica-se o encrave entre Savana (Cerrado) e Savana 
Estépica (Caatinga). A vegetação de Savana Estépica (Caatinga) é típica do sertão árido 
nordestino, apresentando frequentemente dois períodos secos anuais, um com longo déficit 
hídrico seguido de chuvas intermitentes e outro de seca curta seguido de chuvas torrenciais, 
que pode faltar por anos. 

As informações sobre as formações de vegetação deverão subsidiar principalmente o 
zoneamento das áreas rurais, a proposição de áreas para proteção e políticas públicas para 
sustentabilidade do uso e ocupação do solo. 

4.3.4 Unidades Geoambientais 
As unidades geoambientais são compreendidas como a parte do geosistema abiótico, ou seja, 
associação das variáveis geológicas, geomorfológicas e pedológicas, agrupadas em 
compartimentos relativamente homogêneos.  

Para elaboração do Mapa de unidades geoambientais no município de Gilbués (conforme 
figura abaixo), foram utilizados como base os padrões de relevo, geologia e solos mapeados 
no Mapa de Geodiversidade do estado de Piauí (CPRM, 2010). Para melhor detalhamento das 
condições geológicas e pedológicas, foram acrescentadas outras consultas a literaturas e 
mapeamentos. Sendo assim, as principais unidades identificadas podem ser observadas na 
figura a seguir: 
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Figura 4-12 - Unidades Geoambientais no município de Gilbués. 

 

Fonte: CPRM, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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A) Superfícies Aplainadas 
As Superfícies Aplainadas, ocupando cerca de 74% do município, é a Unidade Geoambiental 
com maior expressão territorial em Gilbués e está concentrada nas porções centro e sul do 
município. Suas características estão descritas na tabela a seguir:   

Tabela 4-3- Características da Unidade Geoambiental Superfícies Aplainadas. 

SUPERFÍCIES APLAINADAS 

Relevo: Superfícies Aplainadas 
Degradadas.  

 
Amplitude: 20 a 50 m 
Declividade: 0 a 10° 

Ocupa cerca de 74% do 
território municipal 

Áreas de relevo plano a suavemente ondulado de Superfícies 
Aplainadas, sendo que a maioria deste relevo é composto por 
padrão de superfície degradada, com declividade de 0 a 10° e 

amplitude de 20 a 50 metros. 

Substrato Rochoso Predomínio de rochas sedimentares da Formação Piauí, presentes 
na porção centro e oeste desta Unidade Geoambiental, 

representada por Arenitos, Argilitos, Folhelhos, Siltitos e Calcários. 
Na porção Sul da Unidade Geoambiental ocorrem também Arenitos, 

Conglomerador, Folhelhos e Siltitos do Grupo Areado e do Grupo 
Canindé. A porção sudeste da Unidade Geoambiental possui 

substrato rochoso também do Grupo Canindé (Formação Poti) com 
presença de Arenitos, Folhelhos e Siltitos. 

 
Unidades de Solos 

Porção oeste com predomínio de Neossolos Quartzarênicos, 
podendo ainda ocorrer em áreas pontuais Neossolos Litólicos e 

Latossolos Amarelos. Porção sul e leste da Unidade Geoambiental 
apresentam de perfis de Argissolos Vermelho-Amarelos e leste 

Latossolos Amarelos, com presença também Latossolos Amarelos.  

Dinâmica 
Superficial 

Erosão laminar e sulcos são ocasionais e de baixa intensidade, mas 
podem ser potencializados por uso do solo do solo inadequado, 

como por exemplo, práticas agropastoris sem técnicas de 
conservação.   

Diagnóstico Terrenos pouco vulneráveis a interferências e favoráveis ao uso 
antrópico planejado. Os Neossolos (Quartzarênicos e Litólicos) 

presentes nesta unidade geoambiental possuem Muito Forte grau 
de erodibilidade, podendo sofrer com processos de erosão. Por 

outro lado, o relevo plano a suave ondulado, presente nestas áreas, 
tendem a atenuar o grau de erodibilidade, desde que não sejam 

intensificadas as concentrações de fluxo, por exemplo, por 
intervenções antrópicas. 

Fragilidade Potencial BAIXA 

Fonte: CPRM, 2010, EMBRAPA, 1986, Ross, 2012 Elaboração: Arcadis, 2020 

B) Planaltos e Baixos Platôs 
Esta Unidade Geoambiental ocupa aproximadamente 20% do território de Gilbués e está 
concentrada especialmente na porção norte, em duas áreas separadas pela Unidade 
Geoambiental de Vales Encaixados. Além disso, dois pequenos setores, correspondentes a 
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Planaltos e Baixos Platôs estão localizados na região sudeste do município. Suas 
características estão descritas na tabela a seguir:   

Tabela 4-4- Características da Unidade Geoambiental Planaltos e Baixos Platôs. 

PLANALTOS E BAIXOS PLATÔS 

Relevo: Planaltos 
 

Amplitude: 20 a 50m 
Declividade: 2 a 5° 

Ocupa cerca de 20% do 
território municipal 

 Áreas planas a suavemente onduladas de forma tabular, extensas, 
circundadas, em pelo menos um lado, por superfícies mais baixas.  

Substrato Rochoso Substrato Rochoso é representado na porção norte, pela Formação 
Pedra de Fogo (Grupo Balsas), podendo ocorrer Arenitos, 

Folhelhos, Siltitos, Calcários, Evaporitos, Linhitos ou/e Silexitos. As 
áreas da porção sudeste apresentam substrato rochoso do Grupo 

Urucuia, com presença de Arenitos. Pelitos, Arenitos 
Conglomeráricos ou Conglomerados. 

 
Unidades de Solos 

Predomínio de Solos profundos do tipo Latossolos Amarelos na 
porção norte e Argissolos Vermelho-Amarelos na porção sudeste. 

Podem ainda, nas áreas sudeste, ocorrer perfis de Neossolos 
Litólicos. 

Dinâmica 
Superficial 

Erosão laminar e sulcos são ocasionais e de baixa intensidade, mas 
podem ser potencializados por uso do solo inadequado, como por 

exemplo, práticas agropastoris sem técnicas de conservação.   

Diagnóstico Terrenos pouco vulneráveis a interferências e favoráveis ao uso 
antrópico planejado com exceções específicas de acordo com as 

condições de solo. 

Fragilidade Potencial BAIXA 

Fonte: CPRM, 2010, EMBRAPA, 1986, Ross, 2012 Elaboração: Arcadis, 2020 

C) Vales Encaixados 
A Unidade Geoambiental de Vales Encaixados ocupa quase 6% do território de Gilbués e está 
localizado na porção norte do munícipio. Suas características estão descritas na tabela a 
seguir:   

Tabela 4-5- Características da Unidade Geoambiental Vales Encaixados. 

VALES ENCAIXADOS 

Relevo: Vales encaixados 
 

Amplitude: 100 a 300m 
Declividade: 10 a 25° 
Ocupa cerca de 6%do 

território municipal 

Vertentes com curto comprimento e altas declividades entre o 
interflúvio e os cursos de água.   
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VALES ENCAIXADOS 

Substrato Rochoso Presença de Arenitos, Argilitos, Folhelhos, Siltitos e Calcários da 
Formação Piauí (Grupo Balsas). 

 
Unidades de Solos 

Vertentes com alta declividade apresentam perfis de Neossolos 
Litólicos, porém, no fundo dos vales ocorrem majoritariamente 

Latossolos Amarelos.  

Dinâmica 
Superficial 

Erosão laminar e em sulcos é frequente e de baixa a média 
intensidade. Rastejo ocasional e de baixa intensidade. Esses 

processos podem ser potencializados por uso do solo inadequado, 
como por exemplo, práticas agropastoris sem técnicas de 

conservação.   

Diagnóstico Terreno vulnerável, porém, favorável ao uso antrópico nos setores 
convexos com declividade menos acentuada. 

Fragilidade Potencial MÉDIA 

Fonte: CPRM, 2010, EMBRAPA, 1986, Ross, 2012 Elaboração: Arcadis, 2020 

D) Planícies Fluviais ou Flúvio Lacustres 
Esta é a Unidade Geoambiental que possui menor expressão territorial (ocupando cerca de 
0,03% do território municipal) e está localizado no limite sudeste com o munícipio de Monte 
Alegre do Piauí. 

Tabela 4-6- Características da Unidade Geoambiental Vales Encaixados. 

PLANÍCIES FLUVIAIS OU FLUVIOLACUSTRES 

Relevo: Planícies Fluviais ou 
Flúvio Lacustres 

 
Amplitude: próxima de 0 m 

Declividade: 0 a 3°  
Ocupa cerca de 0,03% do 

território municipal 

Associadas ao rio Tocantins, configuram-se em terrenos planos, 
descontínuos com setores alagadiços, caracterizadas por rampas 

pouco inclinadas.  

Substrato Rochoso 
Depósitos aluvionares do período Quartenário (inconsolidados ou 

pouco consolidados) com presença de granulometria Areia, 
Cascalho, Argila e/ou Silte.  

 
Unidades de Solos 

O mapeamento utilizado para caracterização de solos apresenta 
presença de Latossolos Amarelos, porém cabe salientar que neste 
tipo de Unidade Geoambiental podem ocorrer Solos Hidromórficos 

em áreas com saturação de água.  

Dinâmica 
Superficial 

Erosão laminar e Suscetível à Inundação 

Diagnóstico 
Terrenos que, de acordo com suas características físicas, são 

vulneráveis a interferências e desfavoráveis ao uso antrópico devido 
à fragilidade de suporte estrutural para construções. Além disso, 

quando ocupadas, podem potencializar a ocorrência de inundações. 

Fragilidade Potencial ALTA 

Fonte: CPRM, 2010, EMBRAPA, 1986, Ross, 2012 Elaboração: Arcadis, 2020 
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4.3.5 Suscetibilidade à erosão e movimentos de massa no Município de Gilbués 
A suscetibilidade à erosão e movimentos de massa em Gilbués foi determinada a partir da 
metodologia preconizada por Ross (2012), a qual consiste na análise conjunta de atributos do 
relevo.  

Assim, com base na rugosidade topográfica do relevo, dada pelo cruzamento da declividade 
do relevo com as formas de vertentes, obtém-se o mapa de suscetibilidade à erosão e 
movimentos de massa. 

Os intervalos de classes de declividade utilizados na metodologia são aqueles consagrados 
por estudos de Capacidade de Uso/Aptidão Agrícola, associados com os conhecidos como 
críticos dentro da geotecnia, que indicam riscos de processos erosivos e 
escorregamentos/deslizamentos. As classes de declividade definidas são apresentadas na 
tabela a seguir. 
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Tabela 4-7 - Classes de declividade e seus respectivos graus de fragilidade. 

Classe Grau de Fragilidade 

< 15% Baixo (1) 

15 a 30% Médio (2) 

>30% Alto (3) 

Fonte: Adaptado de ROSS, 2012 Elaboração: Arcadis, 2020 

As formas das vertentes presentes no ambiente foram mapeadas a partir de sua curvatura 
horizontal. Salienta-se que a curvatura de vertente é fator condicionante na erosividade 
(capacidade potencial de desencadear processos erosivos) das águas pluviais, uma vez que 
condicionam a convergência/divergência de fluxos de escoamento superficial, sendo 
classificadas, então, em três tipos conforme sua influência no escoamento: convexa, retilínea 
e côncava.  

Dessa forma, as formas de vertente foram classificadas como: 

Tabela 4-8 - Tipos de vertentes em função da curvatura horizontal. 

Curvatura Horizontal Grau de Fragilidade 

Convexa Baixo (1) 

 Retilínea  Médio (2) 

Côncava Alto (3) 

Fonte: Ross, 2012 Elaboração: Arcadis, 2020. 

Dessa forma, a matriz apresentada a seguir foi organizada com o objetivo de ilustrar a 
intersecção da declividade com as formas de vertente, que resultou na classificação do mapa 
geomorfológico. 

Figura 4-13 – Matriz de Suscetibilidade à Erosão / Movimentos de Massa. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020 

O resultado deste mapeamento, em especial para a área urbana do município, é apresentado 
a seguir: 
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Mapa 4-3 - Suscetibilidade à erosão e Movimentos de Massa no município de Gilbués. 

 

Fonte: IBGE, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.3.5.1 Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa 
Estas áreas encontram-se em altas declividades e setores côncavos que concentram fluxos 
superficiais e subsuperficiais, potencializando processos erosivos e principalmente 
movimentos de massa. O município de Gilbués apresenta um pouco mais de 4% do seu 
território sobre esta classe de suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa. 
A maior concentração desta classe está nos terrenos da porção leste, associados 
especialmente as partes do relevo entalhadas pelos cursos d’água. Na região sudeste, estas 
áreas estão relacionadas as áreas de transição entre as Unidades Geoambientais de Planaltos 
e Superfícies Aplainadas. Já na porção norte do munícipio, estão associadas a Unidade 
Geoambiental de Vales Encaixados em transição para a Unidade Geoambiental de Superfícies 
Aplainadas. 

4.3.5.2 Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa 
Estas são áreas configuradas a partir da interligação de formas côncavas em setores de baixa 
declividade, formas convexas em setores de alta declividade ou setores retilíneos sobre 
terrenos de média declividade. As áreas que correspondem a esta classe de suscetibilidade à 
erosão e movimentos gravitacionais de massa correspondem a cerca de 5% do território 
municipal e de forma geral concentra-se nas porções norte, leste, sudeste e sudoeste nas áreas 
de transição entre as classes de Baixa e Alta suscetibilidade e de forma dispersa na porção 
sudeste do município.  

4.3.5.3 Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa 
Esta classe está associada a setores convexos em baixas e médias declividades, ou setores 
retilíneos em baixa declividade. Estas condições de forma e declividade não priorizam 
espacialmente a concentração de fluxos superficiais e subsuperficiais, estando mais 
associadas a dispersão das águas pluviais, podendo assim, de maneira menos intensa, 
favorecer a ocorrência de processos erosivos laminares e perda de solo. A maior parte do 
território de Gilbués (ocupando quase 91% do município) está sobre esta classe de 
suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa, sendo concentrada e 
majoritária de forma contínua especialmente na porção sul, porém também ocorre nas porções 
oeste, sudoeste e sudeste de Gilbués.  

4.3.6 Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade - APCB 
As Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos 
Benefícios da Biodiversidade (APCB) são um instrumento para tomada de decisão sobre ações 
para conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas. Sua implementação 
abrange a delimitação dessas áreas e o planejamento de ações que incluem iniciativas como 
a criação de unidades de conservação (UCs), o licenciamento de atividades potencialmente 
poluidoras, a fiscalização, o fomento ao uso sustentável e a regularização ambiental. 

A definição de áreas prioritárias se baseia na metodologia de Planejamento Sistemático da 
Conservação (PSC). As regras para a identificação de tais Áreas e Ações Prioritárias foram 
instituídas formalmente pelo Decreto nº 5092 de 21/05/2004 no âmbito das atribuições do MMA. 
A 2ª Atualização das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, finalizada em 2018, 
delimitou as seguintes APCB na região próxima do município de Gilbués. 
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Mapa 4-4 - Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade no município de Gilbués. 

 

Fonte: MMA, 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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De acordo com a delimitação da 2ª atualização disponibilizada pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA, 2018), Gilbués possui uma parcela significativa do seu território demarcada 
como área de importância biológica extremamente alta e prioridade de ação extremamente 
alta. As áreas demarcadas correspondem aos polígonos CerrPant-39, cuja descrição e ações 
planejadas são apresentadas a seguir. 

Código Bioma Ações 
CerrPant-39 Cerrado ▪ Fomento ao uso sustentável 

 
Ou seja, em função das características ecológicas nestas áreas, é ação prioritária a utilização 
de suas terras de maneira sustentável, levando-se em conta uma série de ações e medidas 
que vão de encontro a este objetivo. Sendo assim, destaca-se que o Plano Diretor Municipal 
deverá levar em consideração ações que corroborem com o planejamento dessas áreas, indo 
ao encontro das ações federais, o que deverá facilitar a gestão dessas áreas. 

4.3.7 Áreas Legalmente Protegidas 

4.3.7.1 Considerações Iniciais e Metodológicas 
Este item tem como objetivo apresentar e caracterizar sucintamente as principais áreas 
protegidas inseridas no território do município de Gilbués, focando principalmente na 
conservação dos recursos naturais e ambientais aliada a estratégias futuras de 
desenvolvimento e ordenamento municipal. 

Neste sentido priorizou-se o entendimento geral da situação atual destes espaços de modo a 
compreender as principais características da gestão e administração, bem como pressões e 
impactos decorrentes da apropriação do espaço pelos atores sociais presentes visando o 
planejamento ambiental e territorial do município.  

Para elaboração deste item foi realizada pesquisa bibliográfica, compreendendo documentos 
oficiais, artigos científicos e teses. 

4.3.7.2 Áreas Protegidas e o Município de Gilbués  

4.3.7.2.1 Unidades de Conservação 
Uma forma de efetivar a proteção da biodiversidade é por meio do estabelecimento de unidades 
de conservação (UCs), que podem ser de diferentes categorias e com diferentes níveis de 
restrições de uso, considerando os diferentes objetivos de conservação de cada área 
protegida. 

Sendo assim, as unidades de conservação podem ser descritas como espaços territoriais, com 
características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de 
amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 
ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio 
biológico existente (ICMBIO, 2018). São divididas em dois grupos principais, quais sejam: 
Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 
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De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), mantido 
pelo MMA, o município de Gilbués possui em seu território uma parcela do Parque Nacional 
das Nascentes do Rio Parnaíba. A figura abaixo apresenta as UCs cadastradas na região.
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Mapa 4-5 - Unidades de Conservação no município de Gilbués. 

 

Fonte: MMA, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Abaixo são apresentados dados a respeito das UCs próximas do município. 

▪ Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba 

− UC Federal de Proteção Integral 

− Área: 7.497,65 km² 

− Decreto S/N de 16/07/2002 e Lei complementar 13.090 de 12/01/2015; 

− Não possui Núcleo Gestor ou Plano de Manejo 
▪ Estação Ecológica de Uruçuí-Una 

− UC Federal de Proteção Integral 

− Área: 1.351.25 km² 

− Decreto 8.6061 de 02/06/1981 

− Não possui Núcleo Gestor ou Plano de Manejo 
▪ Parque Nacional Serra das Confusões 

− UC Federal de Proteção Integral 

− Área: 1.351.25 km² 

− Decreto S/N de 02/10/1998 e Decreto S/N de 30/12/2010; 

− Possui Núcleo Gestor e Plano de Manejo 
 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - lei nº 9.985/2000), 
as unidades de conservação do tipo Parque Nacional e Estadual são de Proteção Integral. Seu 
objetivo principal é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por 
interferência humana, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. As 
áreas dessas UC são de posse e domínio públicos e, mediante o regramento dados pelo seu 
plano de manejo, apenas atividades de pesquisa científica, educação ambiental, e recreação 
e turismo ecológico podem ser desenvolvidas. 

No caso do PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba, além da área delimitada dentro do 
município de Gilbués, é importante considerar sua Zona de Amortecimento (ZA). A ZA é uma 
área no entorno da UC onde as atividades antrópicas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.  

A faixa correspondente à Zona de Amortecimento de uma UC pode ser estabelecida no 
momento da criação da unidade ou em momento posterior pelo órgão ambiental responsável. 
Comumente, a fixação da zona de amortecimento é feita quando da elaboração dos estudos 
do plano de manejo da unidade. 

A legislação de criação e ampliação do PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba não 
estabeleceu a sua respectiva Zona de Amortecimento. Adicionalmente, seu Plano de Manejo 
não foi elaborado. Nessas situações a legislação define para fins de licenciamento ambiental 
uma faixa de 2 km no entorno da UC na qual a anuência do órgão gestor da UC é necessária 
para a operação de empreendimentos. Caso o processo de licenciamento exija elaboração de 
Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), a faixa para anuência passa para 3 km. 



   

Arcadis 102 

Dessa forma, para os fins de regramento das atividades no município frente à PARNA das 
Nascentes do Rio Parnaíba, se faz importante atentar para os seguintes aspectos: 

▪ As áreas dessa UC são de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas (); 

▪ Não é permitido o uso e ocupação dessas áreas. As atividades de uso indireto dos seus 
recursos naturais, permitidas pela legislação, devem ser regradas pelo Plano de Manejo; 

▪ As atividades antrópicas potencialmente poluidoras dentro da faixa de até 3 km da UC 
podem necessitar de anuência do seu conselho gestor. 
 

Com relação à Estação Ecológica de Uruçuí-Una, a UC não possui áreas demarcadas no 
território do município. Levando em consideração as colocações feitas a respeito da 
delimitação da Zona de Amortecimento, mesma não possui Plano de Manejo e encontra-se a 
25 km do limite municipal de Gilbués, não existindo sobreposições entre os territórios, seja da 
UC ou de sua ZA. 

Já com relação ao Parque Nacional Serra das Confusões, a Zona de Amortecimento definida 
por meio do Decreto S/N de 30/12/2010 não intercepta o município, não existindo 
sobreposições entre os territórios, seja da UC ou de sua ZA. 

É importante destacar que dada a proximidade das unidades de conservação da região, 
constituiu-se o Mosaico do Jalapão. A formação de mosaicos é um instrumento previsto pelo 
SNUC (Lei No. 9.985/2000) para a gestão conjunta de unidades de conservação próximas 
umas das outras.  

O Mosaico do Jalapão foi criado por meio da Portaria MMA nº 434/2016 e é formado pelas 
UCs: 

▪ Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba; 
▪ Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins; 
▪ APA Serra da Tabatinga e RRPPN Catedral do Jalapão; 
▪ Parque Estadual do Jalapão e APA do Jalapão; 
▪ Estação Ecológica do Rio Preto e APA do Rio Preto; 
▪ Monumento Natural dos Canyons e Corredeiras do Rio Sono. 
 
Com a criação do mosaico a integração entre essas unidades de conservação passou a ser 
feita por meio do seu conselho consultivo. 

Adicionalmente, é importante destacar que entre 20010 e 2013 foi executado o Projeto 
Corredor Ecológico da Região do Jalapão. Previsto pelo SNUC, a finalidade do corredor 
ecológico é garantir a integridade dos processos ecológicos nas áreas de ligação entre 
unidades de conservação (UCs).
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Figura 4-14 – Área de Atuação do Corredor Ecológico da Região do Jalapão 

 

 

Fonte: ICMBIO, 2011.
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No caso do Corredor Ecológico da Região do Jalapão, o projeto foi desenvolvido em 
cooperação técnica com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e secretarias 
do governo estadual do Tocantins para o fortalecimento da gestão e planejamento ambiental 
da região, por meio de capacitação e suporte técnico para os órgãos de governo e da 
comunidade local. Entre tais ações esteve o reconhecimento e operacionalização do Mosaico 
do Jalapão. 

Embora esses projetos não tragam restrições direta ao território municipal, é importante 
destacar a necessidade de alinhamento do planejamento municipal com ações estratégicas do 
Mosaico do Jalapão para um melhor aproveitamento das potencialidades ambientais da região. 

Por fim, a prefeitura reportou que existem planos para criação de unidades de conservação 
nas áreas das bacias dos rios Uruçuí Vermelho, Uruçuí Preto e Parnaíba constantes no 
município. 

4.3.7.2.2 Cavidades e Potencial Espeleológico 
Este item tem como objetivo a caracterização do potencial de ocorrência de cavidades naturais 
subterrâneas no município de Gilbués. 

Para tanto, foi realizado levantamento das informações sobre a Potencialidade e Ocorrência 
Espeleológica, por meio de consulta às bases de dados georreferenciados do Centro Nacional 
de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) ligado ao Instituto Chico Mendes (ICMBio). 
Especificamente foram consultados o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas 
(ocorrência de cavernas) e o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas (2012). 

As cavidades naturais subterrâneas são consideradas bens da União, conforme art. 20 da 
Constituição Federal de 1988. A defesa desse bem é regida pelo Decreto da Presidência da 
República 99.556 de 1º de outubro de 1990 (alterado pelo Decreto da Presidência da República 
6.640 de 07 de novembro de 2008), que define, em seu artigo 1º, que as cavidades naturais 
subterrâneas existentes no território nacional deverão ser protegidas, de modo a permitir 
estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, 
étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.  

O  Mapa de Potencialidade de Cavernas do Brasil (CECAV, 2012) tem como base metodológica 
a associação dos tipos de rocha e suas características em relação à potencialidade de 
ocorrência de cavernas com a frequência de ocorrências de cavidades já conhecidas, 
categorizando assim, cinco classes de grau de potencialidade conforme pode ser observado 
na tabela abaixo: 
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Tabela 4-9– Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com a 
litologia  

Litotipo Grau de Potencialidade 

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera 
bandada, Itabirito e Jaspilito Muito Alto 

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga. Alto 

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, 
Metaconglomerado, Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, 
Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci-silicática, Siltito e 
Xisto. 

Médio 

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, 
Diabasio, Diamictito, Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, 
Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita, 
Metachert, Migmatito, Monzogranito, Olivina gabro, Ortoanfibolito, 
Sienito, Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos. 

Baixo 

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros 
sedimentos. Ocorrência Improvável 

Fonte: CECAV, 2012. Elaboração: Arcadis, 2020.  

Segundo este mapeamento, pode-se observar que o município do Gilbués, apresenta todo o 
seu território sobre terrenos de Médio potencial. Apesar deste potencial, o município não 
apresenta registro cavidades segundo o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas- 
CANIE (CECAV, 2018). 

Tabela 4-10 – Área municipal em relação ao Grau de potencialidade de cavidades. 

Grau de Potencialidade Área emersa do município por Classe na Faixa de Domínio (%) 

Ocorrência Improvável 0% 

Baixo 0% 

Médio 100% 

Alto 0% 

Muito Alto 0% 

Fonte: CECAV, 2020. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Mapa 4-6 - Potencial de Cavidades no município de Gilbués. 

 

Fonte: CECAV, 2012, CECAV, 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.3.7.2.3  Sítios Arqueológicos 
O Patrimônio Cultural, no qual se insere o patrimônio arqueológico, está protegido pela 
legislação brasileira, conforme determinam a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 
(Art. 20º e Art. 216º) e a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961. 

Segundo o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA (IPHAN), até o ano de 2018, o 
município de Gilbués possuía Sítios arqueológicos conforme demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 4-11 - Sítios arqueológicos registrados no munícipio de Gilbués 
Código 
CNSA Nome Coordenada 

central X 
Coordenada 

central Y Categoria Tipo 

PI01872 Vaqueiro -45495831 -9534971 Pré-colonial Acampamento 
PI01874 Salinas II -45451361 -9640907 Pré-colonial Acampamento 
PI01873 Salinas I -45447481 -9649740 Pré-colonial Acampamento 
PI01876 Bandeira II -45369321 -9722768 Pré-colonial Acampamento 
PI01875 Bandeira I -45367199 -9725384 Pré-colonial Acampamento 
PI01855 Gilbués -45343078 -9753284 Pré-colonial - 

PI01868 Camaçari -45110639 -9823879 Pré-colonial 
Habitação 
(duração 
indeterminada) 

PI01866 Mulatinha -45109809 -9824304 Pré-colonial Acampamento 

PI01867 Soares -4510122 -9827852 Pré-colonial 
Habitação 
(duração 
indeterminada) 

Fonte: CNSA, 2018. 

Os sítios arqueológicos identificados estão localizados próximos à linha de transmissão da 
Neoenergia, conforme pode ser observado no mapa a seguir, uma vez que foram alvos de 
estudos já realizados anteriormente pela antiga empresa dona deste empreendimento. Sendo 
assim, todos estes sítios estão ligados ao projeto de Prospecção Arqueológica Intensiva e 
Educação Patrimonial da LT 500kV Miracema - Sapeaçu e Subestações Associadas e foram 
registrados através de distintos relatórios parciais (IPHAN, 2018).  A maior parte dos sítios está 
ligada ao encontro de material Lítico lascado, sendo que alguns possuem ainda material 
cerâmico. Dois destes sítios arqueológicos (PI01866 e PI01867) apresentam mais de 75% de 
integridade e são de Alta relevância para o contexto arqueológico. Apesar de apenas estes 
sítios estarem identificados e cadastrados no município, a região possui um potencial 
arqueológico muito alto e estudos parciais realizados pela Arcadis (2020) apontam novas 
descobertas na região.



   

Arcadis 108 

Mapa 4-7 - Localização dos Sítios arqueológicos identificados no município de Gilbués. 

 

Fonte: IPHAN, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.
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4.3.7.2.4 Áreas de Preservação Permanente (APP) 
De acordo com a Lei nº 12.651/2012, as Áreas Legalmente Protegidas – APPs se configuram 
em uma “...área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar 
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas”.. 

Sendo assim, tomando como base a referida Lei, foram delimitadas para o presente trabalho 
as seguintes classes de APPs: 

▪ as faixas marginais de cursos d’água naturais;  
▪ as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes; 
▪ as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por 

cento) na linha de maior declive; 
▪ os topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros 

e inclinação média maior que 25º; 
▪ as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação; 
 

As faixas marginais de cursos d’água naturais e entorno das nascentes e dos olhos d’água 
perenes foram delimitadas a partir da base hidrográfica digitalizada disponível para o município, 
com auxílio de software de Sistema de Informações Geográficas (ArcGis 10.5). Cabe ressaltar 
que para o mapeamento das APPs, todos os cursos d'água naturais identificados e suas 
respectivas nascentes, foram considerados perenes, uma vez que a distinção entre esta classe 
e os intermitentes e os efêmeros, demandaria uma escala de trabalho mais detalhada, com 
trabalho de campo especifico, o que não configura-se como escopo principal deste estudo. 
Optou-se, portanto, por uma metodologia mais restritiva e compatível com o Código Florestal 
e com os objetivos do desenvolvimento de um Plano Diretor. 

Para a delimitação das APPs relacionadas a declividades superiores a 45º, topo de morros, 
montes, montanhas e serras e áreas em altitude superior a 1.800 metros, fez-se uso de curvas 
de nível de equidistância de 12 metros, as quais foram extraídas de imagens do satélite ALOS 
(sigla para Advanced Land Observing Satellite), a partir da utilização de software de 
geoprocessamento (ArcGis 10.5). 

Na tabela a seguir, são mostradas as classes de APP identificadas para o município e o uso 
do solo associado em cada uma delas, e no mapa a seguir é possível observar a distribuição 
espacial das classes de APP no território municipal. 
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Tabela 4-12 - Relação de Uso do Solo por classe de Áreas de Preservação Permanente no município de Gilbués. 

GILBUÉS - PI 

Uso do Solo em APP (ha) 

Área Urbana Cobertura Vegetal Cultivo Pasto/Campo Antrópico Solo Exposto Total (ha) 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Ti
po

 d
e 

A
PP

 

Curso d'água 0,09 0,00 7.365,25 88,21 0,04 0,00 605,65 7,25 378,84 4,54 8.349,88 96,08 

Nascentes 0,33 0,25 113,78 86,17 - - 6,75 5,11 11,18 8,46 132,04 1,52 

Topo de Morro - - 2,19 100,00 - -   - - - 2,19 0,03 

Declividade - - 202,95 98,18 - - 0,49 0,24 3,27 1,58 206,70 2,38 

Total 0,43 0,00 7.684,17 88,42 0,04 0,00 612,88 7,05 393,28 4,53 8.690,81 100,00 

Elaboração: Arcadis, 2020.  
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Mapa 4-8 - Áreas de Preservação Permanente no município de Gilbués. 

 

Fonte: SEFAZ, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020
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4.3.7.2.4.1 Faixas marginais de cursos d’água naturais. 

As faixas marginais de cursos de d’água representam cerca de 96% de todas as áreas de 
preservação permanente presentes no município de Gilbués, sendo assim as que possuem 
maior relevância no território. Estas APPs encontram-se, de modo geral, concentradas na 
porção sul do município. 

As APPs de faixas marginais de cursos d’água que possuem cobertura vegetal, que é 
responsável pela conservação desses cursos d´água, manutenção da fauna e estabilidade das 
vertentes à processos de erosão marginal e consequentemente assoreamento, correspondem 
a cerca de 88% dessa classe de APP.  

Já os usos antrópicos (cultivo, área urbana e pasto/campo antrópico) são minoria e 
correspondem a cerca de 7% desta classe de APP. Porém, nestes trechos estes usos podem 
comprometer a função ambiental destas APPs de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e proteger 
o solo. As APPs caracterizadas por solo exposto, que são um dos usos mais comprometedores 
em vista de fenômenos de erosão e assoreamento nestes cursos hídricos, acontecem em mais 
de 4% nesta classe.  

4.3.7.2.4.2 Áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes. 

Esta classe representa cerca de 1,5% de todas as Áreas de Preservação Permanente 
presentes em diversas partes do munícipio, com ligeiras concentrações nas porções centro-
leste e sul. Estão APPs estão principalmente associadas, na porção leste, às nascentes dos 
afluentes do rio Contrato, e na porção sul às nascentes dos afluentes do rio São Domingos 

Em relação ao uso do solo nestas áreas, pode-se observar que a cobertura vegetal, que pode 
potencializar as condições de conservação destas nascentes, está presente em 86% das 
áreas.  

Por outro lado, os usos antrópicos correspondem a cerca de 5% das APPs desta classe e estão 
quase que integralmente associadas aos Pastos/Campos Antrópicos. Sendo assim, este é um 
ponto de atenção, visto a possível deflagração de processos erosivos potencializados por este 
tipo de uso do solo e que pode ocasionar assoreamento e comprometimento destas nascentes. 
Ainda, cerca de 8% das APPs desta classe são caracterizadas por solo exposto, sendo assim, 
um dos usos mais comprometedores em vista de fenômenos de erosão e assoreamento das 
nascentes de Gilbués. 

 

4.3.7.2.4.3 Encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive. 

Esta é uma classe pouco expressiva no município de Gilbués, estando presente em pouco mais 
de 2% das Áreas de Preservação Permanente no munícipio. Estas APPs encontram-se na 
porção norte do município associadas a Unidade Geoambiental de Vales Encaixados e nas 
porções centro-leste e sul do município as áreas com declividade mais acentuada na transição 
para os cursos hídricos.  
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Nestas áreas o uso do solo predominante corresponde principalmente a cobertura vegetal do 
cerrado que ocupa cerca de 98% de todas estas áreas. Sendo assim, importante para 
estabilidade geotécnica dessas áreas de alto gradiente clinográfico, evitando movimentos de 
massa nestas áreas mais suscetíveis a esse fenômeno. 

O restante das áreas (cerca de 1,5%) é basicamente caracterizado por solo exposto, sendo 
estes, então, os setores de maior preocupação por comprometer a função ambiental desta 
classe de APP, potencializando a ocorrência de processos erosivos, movimentos de massa e 
potencialização do fenômeno de arenização que ocorre na região. 

4.3.7.2.4.4 Topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25º. 

Esta classe ocupa 0,03% das Áreas de Preservação Permanentes do município de Gilbués e 
está concentrada em um topo de morro de um relevo residual presente na porção leste do 
município, próximo a região da boa vista. Este topo de morro está preservado com 100% de 
cobertura vegetal em sua área, garantindo assim sua função ecológica.  

4.4 Mobilidade e Acessibilidade Intramunicipal 
O município de Gilbués é marcado pelas pequenas dimensões do seu território e a proximidade 
entre suas principais ocupações, inclusive daquelas pertencentes aos municípios de entorno. 
Nesse contexto, a sede municipal desempenha papel central na oferta de bens e serviços 
locais, com maior concentração da população e da oferta de bens e serviços, enquanto a 
população rural encontra-se, em sua maioria, pouco mais afastada dessa centralidade. 

Embora as comunidades rurais recebam atendimento de alguns serviços básicos, como a 
atuação de agentes de saúde e a oferta de ensino básico e fundamental, o deslocamento até 
a sede municipal e para outros municípios para as compras mensais, atendimento bancário e 
serviços públicos faz parte do cotidiano. Para outros serviços, principalmente bancários, como 
postos de atendimento da Caixa Econômica e Banco do Nordeste, a população de Gilbués 
costuma se deslocar para a cidade de Corrente, distante 75 km, por meio de transportes 
particulares e ônibus intermunicipais e estaduais. 

Os principais eixos de mobilidade intramunicipal em Gilbués são as rodovias federais BR-235 
e BR-135, além da estrada de terra PI-254 A rodovia BR-235 é a principal via para 
deslocamento das populações rurais, ligando o interior do município com a sede municipal de 
Monte Alegre do Piauí e à sede de Gilbués, pela BR-135. 

O trecho municipal da rodovia BR-235 parte do leste de Gilbués, no limite com o município de 
Monte Alegre do Piauí, e segue até a parte central e norte do território, conectando Gilbués a 
Alto do Parnaíba. A rodovia BR-135 parte do limite sul do município, a partir de São Gonçalo 
do Gurguéia, intercepta a sede municipal e segue até a sede municipal de Monte Alegre do 
Piauí.  

Outras vias também permeiam o território municipal, tendo como função a ligação com a 
estrada de terra PI-254, que intercepta o povoado de Boqueirão do Garimpo. Além dessas 
rodovias, outras vias vicinais completam a malha viária municipal. 
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Vale destacar que toda a malha viária presente no território municipal, com exceção das 
rodovias federais, consiste em estradas de terra, ou seja, sem pavimentação. Considerando a 
necessidade de manutenção constante desse tipo de infraestrutura e a dificuldade dos órgãos 
públicos em fazê-la, o deslocamento dentro do território municipal é dificultado dependendo do 
veículo disponível para a viagem. 

Quando da necessidade de deslocamentos entre a sede municipal, povoado ou áreas rurais, o 
principal meio de transporte é o veículo particular, principalmente as motocicletas. Por vezes é 
possível optar por serviços de taxi ou mototáxi, ou ainda por ônibus de linhas intermunicipais 
cujo trajeto passa pelo município. A sede municipal dispõe de uma rodoviária, localizada às 
margens da BR-135, no setor rodoviário. 

Em termos da oferta de transporte público, o município conta com esse serviço apenas para o 
atendimento escolar e universitário. Segundo a prefeitura, a oferta para o restante da população 
esbarra na inviabilidade econômica da sua operação, dada principalmente pelo alto custo de 
manutenção dos veículos frente à baixa demanda da população.
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Mapa 4-9 - Mobilidade e Circulação Intramunicipal no município de Gilbués 

 

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.5 Uso e Ocupação do Solo 
A análise das transformações do uso e ocupação do solo permite compreender a forma, o ritmo 
e a intensidade de como as atividades humanas se desenvolvem em um determinado território 
e como estão contribuindo para sua condição ambiental. 

Deste modo, para compor a caracterização do uso e da ocupação do solo, bem como sua 
distribuição espacial, foi utilizada metodologia que comporta as seguintes etapas sequenciais: 

▪ Análise preliminar por meio de imagens de satélite; 
▪ Mapeamento digital preliminar do uso e ocupação do solo; e, 
▪ Elaboração de relatório descritivo. 

 
A primeira etapa consistiu na observação dos aspectos da área estudada juntamente com o 
levantamento de dados secundários que propiciaram uma melhor classificação das tipologias 
de uso, das formas de apropriação territorial e, por fim, da predominância e diversidade de 
determinados padrões contidos na área do município.  

Foram utilizadas duas fontes de dados distintas para tal análise. Para a área territorial do 
município como um todo, fez-se uso das imagens do satélite LANDSAT 8, com a seleção de 
cenas recentes e com baixa cobertura de nuvens. Para o perímetro urbano, no entanto, foi 
realizado um mapeamento específico e mais detalhado, utilizando-se imagens de satélite 
disponibilizadas pelo software Google Earth. Em função desse detalhamento, para o perímetro 
o urbano tem-se uma maior precisão na identificação das classes e em seus respectivos 
quantitativos (informados em hectares (ha) ao longo do texto).   

Destaca-se também que o mapeamento apresentado para o perímetro urbano compreende a 
mancha urbana, áreas de baixa ocupação e áreas não ocupadas, ao passo que no uso e 
ocupação municipal é considerada apenas a mancha urbana.   

Para o mapeamento de uso e ocupação do solo urbano foi utilizada a técnica da 
fotointerpretação das imagens orbitais mencionadas. Essa técnica consiste na identificação 
visual das homogeneidades espaciais das ocorrências e tipologias, e do resumo destas áreas 
em categorias de uso.  

No mapeamento do uso do solo municipal, por sua vez, foi utilizada a técnica de classificação 
supervisionada, a qual consiste em obtenção de amostras das tipologias identificadas nas 
imagens e replicadas através de algoritmos específicos para as demais áreas da imagem. 

Ambas as técnicas foram aplicadas utilizando o software de cartografia digital ArcGis 10.5, 
obtendo-se como produto uma base cartográfica digital vetorial adequada a escala de 1:25.000 
para o mapeamento urbano e 1:50.000 para o mapeamento rural. 

A partir da finalização do Mapa de Uso e Ocupação do Solo, foi elaborado um banco de dados 
com arquivos vetoriais e cálculos de áreas. De posse desse material o presente relatório 
descritivo foi elaborado. 

Segundo dados do IBGE, o município de Gilbués totalizou, em 2010, uma população de 10.402 
habitantes. Por meio da interpretação de imagens de satélite foi possível compreender a 
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distribuição dessa população no território, assim como suas formas de uso (atividades) e 
ocupação deste território. 

Aplicando a metodologia de caracterização do uso e da ocupação do solo, foram identificadas 
no município cinco tipologias de uso e ocupação, de acordo com a descrição a seguir: 

▪ Área Urbana: área com predomínio de edificações, arruamento bem definido e solo 
impermeabilizado; 

▪ Pasto/Campo Antrópico: áreas com predomínio de vegetação rasteira para atividades 
pecuárias ou áreas modificadas pela atividade humana sem destinação aparente; 

▪ Cultivo: áreas destinadas ao cultivo de produtos agrícolas variados; 
▪ Solo Exposto: áreas sem cobertura vegetal, natural ou antrópica, construções ou pasto, 

expondo o solo presente no local; 
▪ Cobertura Vegetal: áreas com predomínio de remanescentes de vegetação, nativa ou em 

diferentes estágios de regeneração, densidade e fitofisionomias. 
▪ Massa D’Água: corpos d’água com significativa dimensão, como lagos, lagoas e 

reservatórios. 
 
Tabela 4-13 - Análise Planimétrica do Uso e Ocupação do Solo no município de Gilbués – 2020 

Tipologia Área (ha) Participação no Município (%) 

Cobertura Vegetal 262.827,64 75,26% 

Cultivo 53.404,10 15,29% 

Solo Exposto 21.008,38 6,02% 

Pasto/Campo Antrópico 11.652,90 3,34% 

Área Urbana 324,85 0,09% 

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Como é possível verificar na tabela acima e no mapa apresentado a seguir, a ocupação e uso 
antrópico do território municipal de Gilbués se dá principalmente por áreas de cultivo, que 
correspondem à cerca de 15% do território municipal. Devido às características físicas do 
município, tais áreas se concentram quase que exclusivamente à parte norte do território, onde 
a qualidade do solo, disponibilidade hídrica e o relevo permitem a instalação de monoculturas 
de larga escala. 

O restante das áreas de produção agropecuária encontra-se disperso em campos antrópicos 
de pequenas propriedades, concentradas em sua maioria nas proximidades da sede municipal, 
tanto pela facilidade logística oferecida pela BR-135, como do centro de consumo da própria 
sede. Tais áreas correspondem a cerca de 3% do território municipal.   

Há ainda algumas áreas de solo exposto, também próximas da sede municipal, que 
correspondem em sua maioria a áreas áridas impactadas pelo processo de desertificação que 
ocorre na região. O uso urbano ocupa a menor porção do território municipal, com menos de 
0,1% do total. 
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Por fim, o restante do território municipal é composto majoritariamente por pastos naturais das 
formações de cerrado e pela cobertura vegetal das veredas formadas no entorno dos cursos 
d’água.
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Mapa 4-10 - Uso e Ocupação do Solo no município de Gilbués 

 

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5 Caracterização do Território Urbano 
O presente item aproxima a análise conduzida a partir da escala municipal para a escala urbana 
do município, onde se concentram as atividades e usos típicos do espaço urbano, ou seja, as 
moradias e a infraestrutura mínima necessária para garantir a as condições de vida para esta 
população. Neste sentido, à medida que um território passa a ser povoado, aumenta-se a 
demanda pela instalação de infraestruturas de uso coletivo e pela prestação de serviços à 
população. Deve se considerar, também, que essa concentração populacional tem alto 
potencial de exercer pressão significativa ao meio físico do território, notadamente aos recursos 
hídricos, ao solo e à vegetação. 

É, portanto, fundamental entender como se dão as dinâmicas socioeconômicas e de uso e 
ocupação do solo no território urbano, a fim de identificar os locais onde o poder público deverá 
investir na expansão, implantação ou manutenção dos serviços públicos e infraestrutura 
urbana, por exemplo. 

Para tanto, a seguir será apresentada a caracterização do território urbano do município de 
Gilbués, iniciando através da identificação das áreas urbanas existentes (sede municipal), 
seguido pela análise dos aspectos naturais (características físicas e bióticas do território) e 
antrópicos (mobilidade e acessibilidade e uso e ocupação do solo).  

5.1 Perímetro Urbano 
O perímetro urbano é a delimitação no território que separa a área urbana da área rural no 
município, ou seja, onde só é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos. Em 
diferentes países alguns critérios e características do território são aplicados para diferenciar 
as áreas urbanas e rurais, como a oferta de serviços públicos, densidade demográfica, 
participação da agricultura, tamanho da população e aglomeração das habitações. O critério 
brasileiro para delimitação do Perímetro Urbano é a sua definição através de lei municipal, sem 
a necessidade de critérios técnicos preestabelecidos para determinar seus limites. 

Como apresentado anteriormente, as áreas urbanas do município de Gilbués correspondem à 
sede municipal. Entretanto, não foram encontradas leis municipais tratando da sua delimitação 
exata. Foi localizada a lei municipal n° 135/2016 que trata da delimitação dos bairros da sede 
municipal. 

Para os fins deste diagnóstico trata-se essa área como urbana justamente pelo conjunto de 
características que apresenta, como maior densidade populacional, oferta de equipamentos e 
serviços públicos como praças, escolas, iluminação, abastecimento de água e coleta de lixo, e 
padrão de ocupação consolidado, com quadra e lotes definidos e presença de arruamentos. 

A seguir são apresentados os limites desse perfil de ocupação identificado na sede municipal, 
bem como a delimitação de bairros apresentada na Lei Municipal nº 135/2016.
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Figura 5-1 - Perímetro Urbano e delimitação de bairros da sede municipal de Gilbués 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2016. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Verifica-se que a ocupação na sede municipal apresenta um limite bem definido, sem núcleos 
ou construções dispersas além da mancha urbana já consolidada. A densidade de construções 
se mostra homogênea ao longo da BR-135, principalmente na margem oeste da rodovia. Já na 
ocupação à leste são verificados os principais vazios urbanos, correspondendo às áreas 
periféricas dos bairros JK, Santo Antônio e São José. 

Conforme discutido anteriormente, nos últimos anos não foram verificados vetores de 
expansão das manchas urbanas do município. Dessa forma, estima-se que a demanda por 
geração de novas áreas seja baixa no momento. 

5.2 Aspectos Físicos e Ambientais 
Este item tem como objetivo apresentar os principais aspectos do meio físico com foco no 
contexto urbano do município de Gilbués, de forma a subsidiar o planejamento e ordenamento 
territorial, minimizar riscos oriundos de fenômenos como escorregamentos, inundações, 
alagamentos e todos os demais que possam ocasionar danos físicos e materiais nestas áreas, 
e identificar aspectos de importante interesse ambiental com finalidade de preservação e/ou 
recuperação.  

Para elaboração deste item também foi realizada pesquisa bibliográfica, compreendendo 
artigos científicos e teses, assim como documentos e publicações oficiais. 

5.2.1 Riscos Geológicos 

5.2.1.1 Suscetibilidade à erosão e movimentos de Massa no Território Urbano 
A suscetibilidade à erosão e movimentos de massa foi determinada conforme metodologia 
descrita no item 4.2.5. Na área urbana da sede municipal de Gilbués, este mapeamento tem 
como intuito ajudar no planejamento territorial e evitar o adensamento em setores com 
suscetibilidade e que consequentemente podem gerar risco à população que ali reside. Os 
resultados são descritos a seguir:
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Mapa 5-1 - Relação do perímetro urbano da sede municipal de Gilbués com as classes de suscetibilidade à erosão e movimentos 
gravitacionais de massa. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020.
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5.2.1.1.1 Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa 
Esta classe de suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa ocupa menos 
de meio hectare, ou seja, 0,14% da mancha urbana consolidada do município de Gilbués, 
sendo assim, ínfimo. Contudo, pela configuração geomorfológica do sítio urbano, o entorno da 
mancha urbana consolidada é bastante caracterizado pela transição de para áreas altas para 
áreas mais baixas, sendo assim, com maior declividade, o que deve servir de ponto de atenção 
para o ordenamento territorial. Especialmente no entorno imediato a leste e a norte da sede 
municipal, estão concentradas áreas com Alta suscetibilidade à erosão e movimentos 
gravitacionais de massa que devem ser evitadas para a expansão urbana, quando levado em 
conta o risco tratado neste item.  

5.2.1.1.2 Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa 
As áreas com Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa na sede 
urbana de Gilbués ocupam cerca de 2% da mancha urbana consolidada. Estes setores, em 
grande maioria, estão localizados em partes da mancha urbana onde ainda não existem 
edificações, como na porção nordeste e leste. Além disso, setores consideravelmente 
importantes podem ser observados nas áreas próximas à rua Da Rodoviária, na região sul da 
mancha urbana. O entorno da mancha urbana consolidada da sede de Gilbués também 
apresenta muitas áreas sobre esta classe de suscetibilidade, especialmente nas porções leste 
e sul. Algumas destas áreas estão na faixa de transição da baixa suscetibilidade para a alta 
(na região leste); outras, na porção sul, estão nas áreas de entorno subsequente à mancha 
urbana consolidada, ao redor da rua Da Rodoviária. 

5.2.1.1.3 Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa 
As áreas de Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa são 
imensamente majoritárias na sede urbana de Gilbués, correspondendo a cerca de 98% da 
mancha urbana consolidada. Tanto o sítio urbano quanto a maior parte do seu entorno imediato 
(especialmente a leste) estão em área de relevo mais plano, caracterizado por Superfícies 
Aplainadas, o que confere baixa suscetibilidade a estas áreas. Tendo em vista as 
características de declividade e vertente, estas são as áreas de melhores condições 
geotécnicas para expansão da ocupação urbana, porém, ressalta-se a necessidade de análise 
integrada com os outros fatores ambientalmente e socialmente relevantes.  

5.2.1.2 Suscetibilidade a Alagamento no Território Urbano 
A suscetibilidade a alagamento foi determinada a partir da adaptação da metodologia 
preconizada por Miranda (2016), a qual consiste na sobreposição de variáveis relacionadas ao 
relevo, ao uso e ocupação do solo e à rede hidrográfica.  

Dessa forma, foram consideradas duas variáveis: a declividade para drenagem e 
impermeabilização do solo com base em seu uso.  

A declividade tem papel determinante nesta análise, uma vez que ela condiciona o escoamento 
do fluxo de água: em áreas mais declivosas o escoamento superficial é favorecido, ao passo 
que em áreas de baixa declividade ou planas a drenagem é dificultada, favorecendo o acúmulo 
de água. As classes de declividade definidas são apresentadas na tabela a seguir: 
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Tabela 5-1 - Classes de declividade para a drenagem e seus respectivos graus de fragilidade 

Classe Grau de Fragilidade 

< 1,5% Alto (3) 

1,5 a 3% Médio (2) 

>3% Baixo (1) 

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2016. Elaboração: Arcadis, 2020. 

As diferentes tipologias de uso e ocupação do solo acabam influenciando diretamente na 
capacidade de absorção e de escoamento superficial. Áreas mais impermeabilizadas, por 
exemplo, contribuem para restringir o processo de absorção e favorecer o escoamento 
superficial, ao passo que áreas menos impermeabilizadas favorecem a absorção do volume 
precipitado. Sendo assim, os tipos de uso e ocupação foram classificados quanto ao seu grau 
de impermeabilização, conforme a seguir:  

Tabela 5-2 – Categorias de uso e ocupação do solo e de declividade para a drenagem e seus 
respectivos graus de impermeabilização 

Classe Grau de Impermeabilização 

Áreas Agrícolas  Baixo (1) 

Áreas de Comércio e Serviços Alto (3) 

Áreas de Educação e Saúde Alto (3) 

Áreas de Exploração Mineral Alto (3) 

Áreas de Lazer Médio (2) 

Áreas de Transporte Alto (3) 

Áreas Industriais Alto (3) 

Áreas Institucionais e de Infraestrutura Pública Alto (3) 

Áreas não edificadas Baixo (1) 

Áreas Residenciais de Baixa Densidade Médio (2) 

Áreas Residenciais de Média Densidade Alto (3) 

Áreas Residenciais de Alta Densidade Alto (3) 

Afloramentos rochosos e de depósitos sedimentares Alto (3) 

Cobertura arbórea e arbustiva Baixo (1) 

Cobertura gramíneo lenhosa Baixo (1) 

Corpos hídricos Alto (3) 

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2016. Elaboração: Arcadis, 2020. 

O resultado do mapeamento da suscetibilidade à inundação para a área urbana do município 
é apresentado a seguir:
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Mapa 5-2 - Relação do perímetro urbano da sede municipal de Gilbués com a suscetibilidade a alagamento. 

 

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.2.1 Alta suscetibilidade a alagamento 
Os setores com Alta suscetibilidade a alagamento no município de Gilbués correspondem a 
cerca de 13% da área urbana consolidada. Estas áreas estão dispersas por toda a mancha 
urbana, com ligeiras concentrações na porção sul, em terrenos ao redor da rodovia PI-254 e 
do Setor São José, e na porção noroeste no entorno da BR-135. 

5.2.1.2.2 Média suscetibilidade a alagamento 
A Média suscetibilidade a alagamento no sítio urbano de Gilbués é a classe de maior 
expressividade no território urbano, ocupando mais de 76% da sede municipal. Estas áreas 
estão distribuídas por todas as regiões, concentrando-se especialmente na porção noroeste 
(Setor Centro e Setor São Benedito) e na porção sudeste (Setor São José e Setor Santo 
Antônio).   

5.2.1.2.3 Baixa suscetibilidade a alagamento 
A Baixa suscetibilidade a alagamento, que é o melhor cenário para constituição urbana sobre 
o olhar deste fenômeno, encontra-se presente em apenas cerca de 11% da sede municipal de 
Gilbués. Estes setores possuem menor expressão territorial especialmente devido a 
declividade pouco acentuada na sede urbana, somada à impermeabilização da mancha urbana 
consolidada, o que resulta em áreas de maior suscetibilidade a alagamento conforme as 
descritas anteriormente. Estas áreas de menor suscetibilidade estão especialmente 
concentradas na porção nordeste da mancha urbana, no Setor Vida Nova, e são áreas não 
edificadas, onde ainda existem muitos terrenos sem impermeabilização. 

5.2.2  APP em Área Urbana 
Este item tem como objetivo identificar e caracterizar, com escala de maior detalhe do que 
tratado no anteriormente, as Áreas de Preservação Permanentes na área urbana consolidada 
do município de Gilbués, verificando seu grau de preservação e confrontando-as com o atual 
uso do solo sobre elas.  Conforme pode ser observado na figura a seguir, a mancha urbana 
consolidada do município de Gilbués não apresenta muitas Áreas de Preservação Permanente, 
sendo que as existentes estão localizadas nas bordas da sede urbana.  

A maior parte das APPs  da sede urbana, cerca de 79% (Tabela 5-3), está relacionada a 
nascentes ou olhos d´água, as quais estão concentradas especialmente no limite oeste da 
mancha urbana consolidada, nas áreas do Setor Rodoviário e do Setor Centro. Cerca de 30% 
destas áreas de nascentes são caracterizados por residências e quase 41% por sistema viário, 
sendo o restante das áreas (29%) composta por áreas vazias ou com baixa ocupação. Estes 
resultados de uso do solo apontam uma supressão destas áreas com possível aterramento ou 
impermeabilização, o que compromete sua função ambiental. Por outro lado, nas áreas vazias 
ou com baixa ocupação é possível recuperar as áreas de preservação destas nascentes. 

As outras APPs presentes na sede municipal (21%) estão relacionadas às faixas marginais dos 
cursos hídricos, também localizadas no Setor Rodoviário e no Setor Central.  O uso do solo 
nestas APPs está caracterizado especialmente por áreas vazias ou com baixa ocupação (53% 
desta classe de APPs) sendo assim ainda passível de recuperação parcial ou integral. O 
restante desta classe de APPs (47%) possui usos antrópicos consolidados (com uso 
predominantemente residencial e do sistema viário), sendo assim, comprometidas em relação 
à função ecológica.  
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Figura 5-2 – Áreas de Preservação Permanente na área urbana da sede de Gilbués 

 

Fonte: SEFAZ, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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Tabela 5-3 – Áreas de Preservação Permanente no Perímetro Urbano por classe de Uso do Solo 
Tipo de APP Uso do Solo - Classe Área (ha) %  

Curso d'água 
Áreas vazias ou com baixa ocupação 0,05 11,24 
Uso Predominante - Residencial 0,01 2,58 
Viário 0,03 7,44 

Nascente 
Áreas vazias ou com baixa ocupação 0,10 22,53 
Uso Predominante - Residencial 0,10 23,87 
Viário 0,14 32,34 

Total de APPs 0,42 100,00 
Fonte e Elaboração: Arcadis, 2020 

5.2.3 Áreas de Interesse Ambiental 
As áreas de interesse ambiental correspondem aos remanescentes de vegetação natural e 
microssistemas ecológicos que cumprem ou que, ao serem recuperados, podem cumprir 
importantes funções e serviços ambientais para as áreas urbanas, como regulação de vazões, 
manutenção do microclima, captura de carbono, preservação e proteção de espécies e 
melhoramento da paisagem urbana. 

Na sede municipal de Gilbués, encontram-se 2 principais microssistemas que desempenham 
funções importantes para a qualidade de vida da população local, conforme a figura a seguir:
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Figura 5-3 – Áreas de Interesse Ambiental da sede municipal de Gilbués. 

 

Fonte: OSM, 2020; GoogleEarth, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020
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A primeira área de interesse ambiental é o Brejo dos Buritis, localizado dentro da mancha 
urbana, nas proximidades da BR-135, no bairro Santo Antônio. Esse remanescente contribui 
para a produção de águas, proteção do solo, regulação do microclima do entorno e pode servir 
de abrigo e conexão das populações de espécies de fauna local, além de poder desemprenhar 
papel de lazer para os munícipes se transformada em parque.  

A segunda área de interesse ambiental é a cobertura vegetal do próprio platô em que a sede 
municipal se instalou, visto que se observa a ocorrência de processos erosivos originados nas 
margens do platô. Esse microssistema contribui para a estabilidade do solo no entorno da sede 
municipal e ao controle da produção de sedimentos e ciclagem de nutrientes. 

Esta é uma das áreas de maior atenção no âmbito urbano pois, se por um lado a cobertura 
vegetal desempenha um papel importante para a contenção de processos erosivos e função 
ecológica em meio a diversas áreas com solo exposto e urbanização consolidada, por outro a 
pressão urbana provavelmente estará muito mais forte nestas áreas, em decorrência de suas 
características de relevo mais favoráveis à ocupação (como descrito no item 5.2.1.1) 

Apesar do sítio urbano da sede de Gilbués estar localizado em uma área de maior estabilidade 
devido a sua posição no relevo (Platô e relevo residual), as áreas de menor altimetria em seu 
entorno são áreas onde já ocorrem o processo de Arenização tratado no item 2.1.2. Este 
posicionamento geográfico é importante pois a drenagem urbana direcionada de modo 
incorreto ou concentrado, aumentando o fluxo e intensidade hídrica, pode potencializar os 
processos erosivos nestas áreas de entorno. Além disso, o desmatamento e aumento de áreas 
de solo exposto pode deflagar o mesmo fenômeno em setores da área urbana.  

5.3 Mobilidade e Acessibilidade na Sede Municipal 
Dadas as suas dimensões, os principais deslocamentos dentro da sede urbana são feitos a pé 
ou por meio de bicicleta, não existe oferta de transporte público para esses deslocamentos. 
Não são verificadas ciclofaixas na cidade e a pavimentação das ruas é em sua maioria de 
blocos intertravados. Sendo que algumas áreas periféricas, sobretudo na parte sul e extremo 
leste da mancha urbana, ainda têm o arruamento de solo compactado, sem passeios 
construídos. 

Serviços particulares de taxi e mototáxi são ofertados, porém, a demanda por deslocamentos 
dentro da sede municipal é baixa, limitando-se basicamente à população com maiores 
dificuldades de locomoção ou transporte para compras de maior volume. A prefeitura oferece 
vans para o transporte de estudantes até o nível universitário. 

O principal eixo estruturante da cidade é a avenida Anísio de Abreu, que corresponde ao trecho 
urbano da rodovia BR-135. Destaca-se o deslocamento de veículos de grande porte nessa via, 
dada a conexão da rodovia, e a importância de medidas de controle de velocidade e 
organização do tráfego de veículos e pedestres.
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Mapa 5-3 - Mobilidade e Acessibilidade na sede municipal de Gilbués. 

 

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.4 Uso e Ocupação do Solo no Perímetro Urbano e Aspectos Antrópicos 
Associados 

Neste tópico será aprofundado o uso e ocupação do solo das áreas urbanas da sede municipal. 
Aplicando a mesma metodologia de caracterização do uso e da ocupação do solo, foram 
identificadas cinco tipologias de uso e ocupação urbanas. A seguir é apresentada a descrição 
das tipologias utilizadas no mapeamento em questão: 

▪ Uso Predominante – Residencial: aglomerações em áreas com características urbanas 
cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para a moradia uni ou 
multifamiliar; 

▪ Uso Predominante – Comércio e Serviços: aglomerações em áreas com características 
urbanas cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para o exercício de 
atividades comerciais, como a venda de bens e produtos ou a prestação de serviços; 

▪ Uso Predominante – Industrial: aglomerações em áreas com características urbanas 
cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para o exercício de 
atividades industriais, como de produção ou beneficiamento de bens e produtos; 

▪ Uso Predominante – Institucional: aglomerações em áreas com características urbanas 
cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para a alocação de 
instituições públicas e oferta de serviços à população, como hospitais, escolas e postos 
policiais; 

▪ Áreas vazias ou com baixa ocupação: espaços em áreas com características urbanas 
com poucas ou sem edificações estabelecidas. 

▪ Viário: áreas ocupadas pelo sistema viário (avenidas, ruas, vielas etc.) 
▪ Equipamentos de Lazer: áreas onde há a presença de equipamentos públicos (lazer, 

educação, saúde etc.); 
▪ Chácaras: áreas caracterizadas pela presença de chacreamentos; 
▪ Pasto/Campo Antrópico: áreas com predomínio de vegetação rasteira para atividades 

pecuárias ou áreas modificadas pela atividade humana sem destinação aparente; 
▪ Cobertura Vegetal: áreas com predomínio de remanescentes de vegetação, nativa ou em 

diferentes estágios de regeneração, densidade e fitofisionomias. 
Tabela 5-4 – Análise Planimétrica do Uso e Ocupação do Solo no Área Urbana de – Gilbués – 
2020. 

Tipologia Área (ha) Participação no Município (%) 

Uso Predominante - Residencial 219,86 67,68% 

Viário 50,65 15,59% 

Áreas vazias ou com baixa ocupação 39,91 12,29% 

Uso Predominante - Comércio e Serviços 6,84 2,11% 

Uso Predominante - Institucional 3,39 1,04% 

Chácara 1,75 0,54% 

Áreas e Equipamentos de Lazer 1,70 0,52% 

Cobertura Vegetal 0,75 0,23% 

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: ARCADIS, 2020. 
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De acordo a tabela apresentada e com o mapa a seguir, o principal uso do solo nas áreas 
urbanas de Gilbués é residencial. No entorno da av. Anísio de Abreu, extensão da BR-135, são 
encontradas algumas quadras predominantemente comerciais e institucionais, essas 
principalmente nos bairros do Centro e São Benedito. 

A sede municipal é dividida em 6 zonas censitárias, com maior densidade populacional nas 
zonas correspondentes aos bairros Vida Nova, JK, Santo Antônio e São Benedito, ou seja, na 
parte norte da mancha urbana, conforme pode ser verificado no mapa a seguir. 

Em termos de padrão de ocupação, verifica-se um padrão homogêneo em toda sede municipal, 
com construções de um pavimento, em alvenaria, recuos de frente e fundo e arborização das 
áreas não construídas dos lotes. Verifica-se uma maior densidade de construções nos bairros 
Centro e São Benedito, enquanto o extremo leste da mancha urbana corresponde às áreas 
menos ocupadas e com menor oferta de infraestrutura. 

Em termos de renda, verifica-se que a população das áreas centrais possui maior renda que 
aquelas das áreas mais periféricas da sede municipal. 

É importante destacar que não é verificado nas áreas urbanas de Gilbués quadras com 
predomino de uso industrial, como informado pela prefeitura e apontado pelas análises da 
dinâmica econômica municipal. 

Destaca-se que apenas uma propriedade foi caracterizada como chácara, devido às 
dimensões e concentração de construções no lote, próxima da rodoviária de Gilbués. 
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Mapa 5-4 - Densidade Demográfica por Setores Censitários (2010) na sede municipal de Gilbués. 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

  



 

Arcadis 136 

Mapa 5-5 - Renda por Setores Censitários (2010) na sede municipal de Gilbués. 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.  
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Mapa 5-6 - Uso e Ocupação do Solo predominante na sede municipal de Gilbués. 

 

Fonte: BASEMAP ESRI, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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A distribuição equilibrada dos equipamentos públicos pelo tecido da cidade é fundamental para 
garantir o direito o acesso a uma cidade justa e sustentável. Deste modo, entende-se que a 
localizada de cada equipamento deve obedecer a critérios de acessibilidade social em relação 
à moradia digna. Para tanto, e conforme pode ser visto no quadro abaixo, estudos recomendam 
distancias máximas em termos de raio de influência como medidas referenciais a serem 
observadas ao se analisar se determinada região da cidade é atendida de modo suficiente em 
relação aquele equipamento. 

Tabela 5-5 - Raios de Influência Máximos por tipologia de Equipamento Público. 

Tipologia de Equipamento Público Raio de Influência Máximo 

Centro de Educação Infantil 300 m 

Centro de Ensino Fundamental 1.500 m 

Centro de Ensino Médio 3.000 m 

Posto de Saúde 1.000 m 

Parques e Praças de Vizinhança 600 m 

Equipamentos Culturais 2.500 m  

Centro de Esportes 2.000 m 

Fonte: Instituto GEOeduc, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

De acordo com as categorias apresentadas na tabela acima e nos dados levantados e 
apresentados no decorrer deste diagnóstico, a sede municipal concentra os principais 
equipamentos de serviços públicos, como instituições de ensino, espaços de lazer e Unidade 
Básica de Saúde, entre outros. Já nas demais comunidades encontram-se principalmente 
escolas de nível infantil e fundamental e postos de saúde.  

Verifica-se que as áreas institucionais em que os equipamentos públicos da sede municipal 
estão instalados se encontram concentradas ao longo do eixo formado pela BR-135, que 
também concentra a oferta de comércio e serviços. Dadas as dimensões da sede municipal, 
infere-se que as áreas de influência desses equipamentos são suficientes para atendimento da 
sua população. Ressalta-se, entretanto, a ausência de áreas institucionais nas porções 
periféricas da mancha urbana. 



 

Arcadis 139 

6 Condições de Moradia 
Ao considerarmos que a Declaração dos Direitos Humanos reconhece o direito à moradia 
adequada como algo essencial para a manutenção de um padrão de vida digno, a temática 
habitacional, quando vista em meio às práticas de planejamento urbano se insere como fator 
de extrema importância. Este direito, também reconhecido no Brasil pela Constituição Federal, 
inclui o acesso à moradia como um dos direitos sociais mínimos, promovendo para isso 
diversos programas de habitação pelas três esferas do governo. 

O presente tema é abordado de modo a apresentar um panorama geral da situação 
habitacional de Gilbués, com foco nas questões relacionadas ao déficit habitacional, condição 
e padrão das moradias, e projetos de habitação social existentes. Além dos dados secundários 
coletados em fontes oficiais, também foram incorporadas informações contidas na prefeitura, 
a fim de conhecer melhor a realidade habitacional da região. 

6.1 Déficit Habitacional  
Déficit Habitacional é o indicador que contribui para a formulação e avaliação da política 
habitacional. Seu objetivo é orientar os responsáveis pela política habitacional na construção 
de programas capazes de suprir a demanda nos municípios, estados e União. De acordo com 
a Nota Técnica “Estimativas do déficit habitacional brasileiro (2007-2011) por municípios 
(2010)”, elaborada pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2013, o déficit 
habitacional engloba quatro componentes:  

▪ domicílios precários, quais sejam rústicos ou improvisados;   
▪ situação de coabitação, compreendendo famílias conviventes com intenção de se mudar 

ou residentes em cômodos;   
▪ excedente de aluguel, ou seja, domicílios cujo valor do aluguel é superior a 30% da renda 

domiciliar total;   
▪ adensamento aluguel, caracterizados por domicílios em situação de aluguel com mais de 

três habitantes usando o mesmo cômodo de dormitório, o que caracteriza adensamento 
excessivo. 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2016), o Censo Demográfico de 2010 aponta um 
déficit habitacional de 6,490 milhões de unidades, o que corresponde a 12,1% dos domicílios 
do país. Ressalta-se que o Estado de Piauí apresentou déficit habitacional de 15,2%, em 
termos absolutos, o déficit foi de cerca de 129 mil domicílios no estado.  

Conforme pode ser visto na tabela a seguir, o déficit habitacional no município de Gilbués para 
o ano de 2000 é de 551,21 domicílios. Considerando o número total de domicílios igual a 2.551, 
entende-se que o percentual de déficit equivale a 21,57 %, superior ao déficit do Piauí no 
mesmo ano (15,2 %). 
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Tabela 6-1 - Déficit Habitacional - Gilbués – 2010 

Componentes e 
subcomponentes Gilbués Piauí 

Número de Domicílios 2.555 848.934 

Déficit Habitacional 551,21 129.038 

a) Precárias 427,04 62.456 

Rústicos 427,04 - 

Improvisados 0 - 

b) Coabitação 114,70 51.033 

Cômodos 0 - 

Conviventes 114,70 - 

c) Excedente Aluguel 10,19 11.960 

d) Adensamento Aluguel 10,08 3.590 

Proporção domicílios com déficit 

Déficit Habitacional 21,57% 15,2% 

a) Precárias 77,47% 7,3% 

b) Coabitação 20,81% 6% 

c) Excedente Aluguel 1,84% 1,4% 

d) Adensamento Aluguel 1,82% 0,4% 
Nota: Os dados da base são apresentados com várias casas decimais, o que pode ocasionar leves 
distorções nos valores totais. Dessa forma, vale ressaltar que a soma das categorias pode não 
corresponder precisamente ao montante, mas é desse modo que os dados são expostos pela fonte 
utilizada, sendo aqui representados de forma fiel. 

Fonte: Nota Técnica do Ipea, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Assim como ocorre no Estado, entre os quatro componentes considerados para o cálculo do 
déficit habitacional, Gilbués apresenta maior número de domicílios precários, em especial os 
rústicos, que representam a maior parte do déficit registrado no município em 2010. 

Tomando por base a metodologia proposta pela Fundação João Pinheiro (2011), foram 
identificadas duas principais características do déficit, a reposição do estoque e o incremento 
do estoque. Segundo a nota técnica do IPEA, a reposição de estoque contempla a necessidade 
de reposição das habitações existentes em função de sua precariedade e desgaste de uso, 
enquanto o incremento refere-se a demanda por novas moradias decorrentes da coabitação 
forçada, de famílias residindo em imóveis locados, com valores que comprometem mais de 
30% da renda familiar, e do adensamento excessivo dos imóveis alugados.  

Considerando a metodologia citada, observa-se que o município apresenta uma necessidade 
essencialmente de reposição de estoque, uma vez que, conforme mencionado anteriormente, 
do total de habitações 16% são caracterizadas como precárias, indicando o predomínio de 
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habitação rústicas e improvisadas na composição do déficit, e que não garantem condições 
adequadas a seus moradores.  

6.2 Características dos domicílios particulares  
A partir dos dados quantitativos habitacionais disponibilizados pelo IBGE, relativos ao Censo 
de 2010, foi possível distinguir o grau de ocupação dos domicílios em Gilbués, comparando-os 
ao Estado do Piauí. 

A fim de compreender melhor as características habitacionais da região, é necessário 
diferenciar os domicílios particulares permanentes ocupados dos não ocupados. Em primeiro 
lugar, entende-se por domicílio particular “o domicílio que foi construído a fim de servir 
exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia 
a uma ou mais pessoas.” (IBGE, 2011). Nesse contexto, domicílio particular permanente 
ocupado é o que “na data de referência, estava ocupado por moradores e no qual foi realizada 
a entrevista.” (Idem, 2011). Já os domicílios permanentes não ocupados, subdividem-se em 
fechado, uso ocasional e vago, cuja definição será aprofundada adiante.  

Segundo dados do IBGE (2010), o município de Gilbués é dividido em 15 setores censitários e 
em um único distrito. Destes setores, 6 são classificados como área urbanizada de cidade e 
vila, e juntos totalizam 1.562 domicílios particulares. Outro 1 setor é classificado como 
aglomerados rurais isolados e totaliza 45 domicílios. O restante, e a maior parte deles, 8, são 
caracterizados como zona rural, sendo compostos por 944 domicílios particulares. Pode-se 
concluir, portanto, que a maior parte (61,23%) dos domicílios particulares identificados em todo 
o município estão inseridos em área urbana.  

De acordo com os dados contidos da tabela a seguir, Gilbués apresenta predominância de 
domicílios particulares ocupados, onde 80,83% ou 2.552 das casas destinam-se à moradia 
permanente, média próxima a do estado Piauí que é de 81,13%. Os domicílios não ocupados 
correspondem a 19,16 % ou 605 moradias, média ligeiramente superior à do estado, que é de 
18,56%. 

Tabela 6-2 - Domicílios particulares ocupados e não ocupados em Gilbués – 2010. 

Município e 
Unidade da 
Federação 

Gilbués 

Ocupados Não ocupados 
Total 

n. % n. % 

Gilbués 2.552 80,83 605 19,16 3.157 

Piauí 849.740 81,43 193.757 18,56 848.934 

Fonte: IBGE - Censo 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Para descrever os domicílios não ocupados, considerando sua subdivisão em domicílios 
fechados de uso ocasional e vagos, considerou-se os conceitos definidos pelo IBGE, 2011:   

▪ Domicílios fechados: “são aqueles que sabidamente possuíam moradores na data de 
referência, mas que não tiveram entrevista realizada para o preenchimento das 
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informações do questionário, independentemente do motivo da não realização da 
entrevista”;  

▪ Domicílios de uso ocasional: “domicílio particular permanente que servia ocasionalmente 
de moradia na data de referência, ou seja, era o domicílio usado para descanso de fins de 
ocasionais estivessem presentes”  

▪ Domicílios vagos: “domicílio particular permanente que não tinha morador na data de 
referência, mesmo que, posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido ocupado” 
 

De acordo com os dados apresentados na tabela abaixo, verifica-se a predominância de 
imóveis não ocupados no município (605 unidades) frente ao déficit habitacional (551 
unidades). Tal configuração indica que, embora o município demande reposição e incremento 
de estoque, ele dispõe de um número, ainda que pequeno, de imóveis vazios que, muito 
possivelmente, não são acessíveis à população que gera a demanda pela construção de novas 
moradias, e/ou o que as leva a permanecer em suas casas atuais mesmo que estejam em 
condições precárias 

Tabela 6-3 - Domicílios não ocupados em Gilbués – 2010. 

Município e 
Unidade da 
Federação 

Domicílios Particulares Não Ocupados 

Uso Ocasional Vagos 
Total 

n. % n. % 

Gilbués 395 65,28 210 34,71 605 

Piauí 72.394 37,36 121.363 62,63 193.757 

Fonte: IBGE - Censo 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

6.3 Moradia social e Programas Habitacionais  
O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), instituído pela Medida Provisória (MP) nº 
459/2009, permite a comparação do quadro institucional dedicado ao provimento e 
financiamento de moradias sociais brasileiras em dois momentos: o primeiro momento 
compreende as ações orçamentárias Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional 
para Famílias de Baixa Renda e Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social, ambas 
inseridas no Programa Habitação de Interesse Social (PHIS) realizadas no período 2007-2010; 
e o segundo, associado a um novo esquema, caracterizado pela divisão de responsabilidades 
atuantes entre o poder público e determinadas instituições ou agentes financeiros, onde o 
acesso à moradia passa a ocorrer, majoritariamente, por meio de aquisição obtida a partir de 
financiamento oneroso, ainda que em parte subsidiado. 

De acordo com informações da plataforma on-line do programa, o Minha Casa Minha Vida 
(MCMV) é vista como a maior iniciativa de acesso à casa própria já criada no Brasil, prevendo 
diversas formas de atendimento às famílias que necessitam de moradia, tendo em vista a 
localização do imóvel a partir de sua classificação em áreas rurais ou urbanas, coeficientes de 
renda familiar e valor da unidade habitacional, facilitando assim, o acesso a conquista da casa 
própria por famílias de baixa renda. De um modo em geral, o programa realiza suas concessões 
por meio da categorização da renda familiar mensal, cujas especificações serão mais 
detalhadas na tabela a seguir: 
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Tabela 6-4 - Classificações do Programa MCMV 

Renda Familiar Mensal Faixa do MCMV Característica 

Até R$ 1.800,00 Faixa 1 
Até 90% de subsídio do valor do imóvel. Pago 

em até 120 prestações mensais de, no máximo, 
R$ 270,00, sem juros. 

Até R$ 2.600,00 Faixa 1,5 Até R$ 47.500,00 de subsídio, com 5% de juros 
ao ano. 

Até R$ 4.000,00 Faixa 2 Até R$ 29.000,00 de subsídio, com 6% a 7% de 
juros ao ano. 

Até R$ 9.000,00 Faixa 3 8,16% de juros ao ano 

No caso de agricultores e trabalhadores rurais, a renda anual da família deve ser de até R$78.000,00 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional, Programa Minha Casa Minha Vida. Elaboração: 
ARCADIS, 2020. 

Para sua melhor aplicação, o programa se subdivide em 3 diferentes modalidades: 

▪ Minha Casa Minha Vida Urbano;  
▪ Minha Casa Minha Vida Entidades; e  
▪ Minha Casa Minha Vida Rural. 
Em relação a modalidade Minha Casa Minha Vida Urbano, o programa é destinado aos 
moradores de centros urbanos, inseridos nas subdivisões de renda bruta mensal com renda 
até R$1.800,00 e R$6.500,00. O primeiro subgrupo abrange as modalidades da Faixa 1, 
Entidades ou Financiamento; o segundo subgrupo pode ser atendido pelas modalidades de 
financiamento contidos nas Faixas 1,5, Faixa 2 ou Faixa 3.  

A Modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades permite que na modalidade da Faixa 1 as 
famílias interessadas possam se organizar de forma associativa por meio de uma Entidade 
Organizadora (EO) habilitada e assim produzir suas unidades.  

Já o Programa Minha Casa Minha Vida Rural destina-se aos agricultores familiares, 
trabalhadores rurais ou de comunidades tradicionais (como quilombolas, extrativistas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos e indígenas). Esta modalidade possui três grupos de renda, 
que variam até R$ 78.000,00 por ano, sendo seu atendimento fornecido tanto à construção de 
novas casas quanto à reforma de unidades já existentes. 

Tabela 6-5 - Unidades entregues pelo Programa MCMV – 2018 
 Unidades entregues no município 

Unidades contratadas 115 

Total de recursos 2.923.773,59 

Unidades entregues 109 

Fonte: Secretaria Nacional de Habitação – Ministério do Desenvolvimento Regional, 2018. Elaboração: 
ARCADIS, 2020. 
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Tabela 6-6 – Unidades urbanas entregues no Gilbués conforme subdivisão do programa – 2014 
 Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Unidades contratadas 100 13 2 

Unidades entregues 95 13 1 

* Na base de dados não foram mapeadas unidades habitacionais destinadas à Faixa 1,5. 

Fonte: Secretaria Nacional de Habitação – Ministério do Desenvolvimento Regional, 2018.  Elaboração: 
ARCADIS, 2020. 

Verifica-se que foram entregues 109 unidades no município de Gilbués, em sua maioria para a 
faixa 1 do programa MCMV, ou seja, para as populações de menor renda. De acordo com 
informações da prefeitura, tais unidades se concentram principalmente no bairro Vida Nova, 
ilustrada pela figura abaixo. Destaca-se de a região, embora próxima da BR-135, encontra-se 
distante da sede administrativa da prefeitura e da UBS São José, caracterizando-se pela menor 
concentração de equipamentos públicos e maior ocorrência de lotes vagos.
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Figura 6-1 – Localização do projeto MCMV na sede municipal de Gilbués. 

 

Fonte: OSM, 2020; GoogleEarth, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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7 Infraestrutura e Serviços Públicos 
Para melhor compreender a situação dos equipamentos e serviços públicos oferecidos no 
município, assim como de sua infraestrutura, será apresentada na sequência a análise dos 
temas educação, saúde, saneamento básico, cultura e patrimônio histórico, esporte e lazer, 
energia elétrica, iluminação pública e segurança pública.  

Importante ressaltar que a caracterização da prestação desses serviços públicos tem como 
objetivo construir uma análise quantitativa e não qualitativa, ou seja, identificar áreas do 
território que tenham carência em relação a prestação desses serviços em detrimento de 
outras.  

7.1 Saneamento 
Entende-se como saneamento básico o conjunto de medidas que visa preservar as condições 
do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorando a 
qualidade de vida da população e garantindo condições adequadas para o seu 
desenvolvimento econômico e social (Trata Brasil, 2017). 

No Brasil, o saneamento básico é direito assegurado pela Constituição Federal e definido pela 
Lei nº 11.445/2007 (Lei Federal do Saneamento Básico) como o conjunto dos “serviços, 
infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais”. No 
entanto, o termo saneamento é comumente empregado para tratar dos serviços de acesso à 
água potável e à coleta e tratamento de efluentes domésticos. 

A lei define ainda a obrigação de que todo município elabore seu Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB), o qual deverá contemplar os quatro serviços básicos: 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Importante destacar que através da 
publicação do Decreto nº 9.254/2017, foi definido como prazo final para a elaboração dos 
PMSB o mês de dezembro/2019. 

Sabe-se que este tema é de extrema importância para o planejamento a longo prazo de uma 
cidade, haja visto a tendência de urbanização da população (migração do campo para as 
cidades) na maior parte dos municípios brasileiros. O acúmulo da população nos centros 
urbanos demanda expansão dos serviços de abastecimento humano, com ampliação da 
quantidade de água coletada, das infraestruturas de tratamento de água e da rede de 
distribuição. Por outro lado, o volume de efluentes domésticos também cresce, devendo 
crescer a rede de coleta e a infraestrutura de tratamento desse efluente, antes de seu descarte 
nos corpos d’água. 

Neste sentido, o PMSB é uma ferramenta fundamental para auxiliar os municípios no 
diagnóstico dos serviços prestados, verificando as deficiências e necessidades, bem como no 
planejamento de objetivos e metas para o estabelecimento e propagação do acesso aos 
serviços pela população. Ressalta-se ainda que o plano é obrigatório para todos os municípios 
brasileiros, com exceção para as regiões metropolitanas, que devem compartilhar a 
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titularidade, devendo comtemplar toda área municipal: localidades urbanas, rurais, adensadas 
e dispersas).  

Deste modo, conhecer a situação da cobertura de serviços de água e esgoto no município, 
com foco na identificação de deficiências e ausências, é fundamental para compreender o 
impacto direto sobre a população da ausência destes serviços, por exemplo, possibilitando 
assim a definição futura de estratégias capazes de minimizá-los.  

O município possui uma Política de Saneamento Básico conforme a Lei Municipal nº 
11.445/2007, aprovada em 2016 pela lei n0 133. A Política Municipal de Saneamento básico 
contempla o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de 
resíduos sólidos, e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Entretanto, não foi 
identificado no plano municipal, a caracterização dos serviços atuais e projeção de demanda e 
ações para adequação dos sistemas de atendimento. 

7.1.1 Esgotamento Sanitário 
O déficit de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário nas cidades brasileiras tem 
resultado em parcela significativa de esgoto sem tratamento e sem destinação adequada, os 
quais na maior parte das vezes são dispostos diretamente nos corpos d’água, comprometendo 
a qualidade das águas para diversos usos, com implicações danosas à saúde pública e ao 
equilíbrio da biota aquática e do meio ambiente de forma geral. 

A fonte geradora do efluente é a responsável por caracterizar o tipo de efluente e o tratamento 
mais adequado que deverá ser aplicado para que esse volume seja lançado em corpo receptor 
de acordo com os parâmetros indicados na legislação ambiental pertinente que não interfira na 
qualidade da água a jusante de seu lançamento. 

Para a abordagem deste tema serão considerados os dados do Atlas Esgotos – Despoluição 
das Bacias Hidrográficas, elaborado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. O documento, publicado em 2017, com dados 
referentes ao ano de 2014, traz dados a respeito do diagnóstico do esgotamento sanitário para 
a população urbana dos municípios brasileiros, com destaque para suas implicações na 
qualidade dos corpos d’água receptores, os investimentos necessários para a coleta e 
tratamento dos efluentes domésticos e a proposta de ações e estratégias integradas a serem 
realizadas, considerando como cenário futuro o ano de 2035. 

Embora o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) também apresente 
dados sobre esgotamento sanitário, o nível de detalhamento apresentado por ele é inferior ao 
do Altas Esgotos da ANA (2017), razão pela qual optou-se pela utilização desta fonte para a 
análise desta temática. 

Sabe-se que no município de Gilbués a solução predominante adotada é individual, sendo 
inexistente a oferta de serviço público de tratamento. Conforme pode ser visto na tabela a 
seguir, do esgoto gerado na sede municipal, 97,18% não é coletado e nem tratado. Parte ainda 
dos efluentes 2,55% tem como destinação final soluções individuais (fossas sépticas), e 0,27% 
chega a ser coletado, mas não recebe o tratamento final adequado. 
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Tabela 7-1 - Esgotamento Sanitário - Índice de atendimento na sede municipal de Gilbués. 

Município 
População 

Urbana 
(2013) 

Prestador de 
Serviço de 

Esgotamento 
Sanitário 

Índice sem 
atendimento 
(sem Coleta 

e sem 
Tratamento) 

Índice de 
Atendimento 
por Solução 
Individual 

Índice de 
Atendimento 
(com Coleta e 

sem 
Tratamento) 

Índice de 
Atendimento 
(com Coleta e 

com 
Tratamento) 

Carga 
Gerada 

Total em 
2013 (Kg 
DBO/dia) 

Carga 
Lançada 
Total em 
2013 (Kg 
DBO/dia) 

Gilbués 6.050 
Prefeitura 

Municipal de 
Gilbués 

97,18% 2,55% 0,27% 0% 326,7 321,7 

Fonte: Atlas Esgoto (ANA), 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.



 

Arcadis 149 

Estima-se ainda que, do total de carga orgânica gerada na sede municipal 5 Kg DBO/dia sejam 
removidas com a infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos. Como resultado, em termos 
de carga orgânica remanescente, ou seja, aquela que não é tratada, há a possibilidade de que 
cerca de 321,7 Kg toneladas de carga orgânica sejam lançadas diariamente em corpos 
hídricos.  

Para a elaboração da estimativa da carga orgânica remanescente utiliza-se o balanço de 
cargas, que compreende a divisão do esgoto gerado considerando suas diferentes formas de 
encaminhamento: coletado (com ou sem tratamento), solução individual (fossa séptica) e 
lançamento a céu aberto, em corpo d’água ou solução precária (sem coleta e disposição em 
fossa negra). 

No caso do esgoto coletado e tratado, o cálculo da carga remanescente é feito considerando a 
eficiência das ETE identificadas, considerando a população urbana atendida por este serviço. 
Já para a população servida por solução individual (fossas sépticas) é considerada uma 
remoção de 60% da carga orgânica. 

Ainda segundo os dados disponíveis no Atlas Esgotos – Despoluição das Bacias Hidrográficas, 
estima-se que em 2035 a população urbana de Gilbués seja de 7.426 habitantes, o que geraria 
uma carga aproximada de 401 Kg DBO/dia. Assim, para que os efluentes gerados sejam 
coletados e tratados de maneira adequada, reduzindo gastos com saúde pública e garantindo 
qualidade de vida à população, estimam-se que sejam necessários investimentos na ordem de 
R$ 9.216.990,30.



 

 

 

Arcadis 150 

Tabela 7-2 - Estimativa de Investimento em Esgotamento Sanitário para 2035 no município de Gilbués 

Município População 
Urbana (2035) 

Carga Gerada 
Total em 2035 (Kg 

DBO/dia) 
População Atendida 
Estimada em 2035 

Investimento em 
Coleta (R$) 

Investimento em 
Tratamento (R$) 

Investimento em 
Coleta e 

Tratamento (R$) 

Gilbués 7.426 401 6.683 8.107.524,38 1.109.465,91 9.216.990,30 

Fonte: Atlas Esgoto (ANA), 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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7.1.2 Sistema de Abastecimento de Água 
O abastecimento humano é entendido como um uso consuntivo, utilizado pelo ser humano para 
a sua sobrevivência, bem-estar e higiene, sendo considerado pela Política Nacional de 
Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) como um dos usos prioritários dos corpos d´água. 

A fim de compreender a situação do abastecimento de água no município de Gilbués, serão 
apresentados a seguir análises elaboradas a partir de dados de 2018 disponibilizadas no 
Sistema Nacional de Informações Sanitárias (SNIS), e do Atlas Brasil – Abastecimento Urbano 
de Água, elaborado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 2010, que 
apresenta dados referentes ao sistema de abastecimento adotado na área urbana e ao tipo de 
manancial utilizado.  

Com relação às informações apresentadas no SNIS, destaca-se que elas são fornecidas pelas 
companhias estaduais, empresas e autarquias municipais, empresas privadas e, em alguns 
casos, pelas próprias prefeituras, através de formulários online de coleta de dados. Deste 
modo, a disponibilidade, atualização e veracidade dos dados é de responsabilidade de cada 
prestador de serviço, sendo condição para acessar recursos de investimentos da Secretaria 
Nacional de Saneamento (SNSA) do Ministério das Cidades. 

De acordo com informações do SNIS (2018), o abastecimento de água na região é realizado 
pela agência estadual de Águas e Esgotos do Piauí S/A - AGESPISA. Conforme pode ser visto 
na tabela a seguir, da população total municipal em 2018, 35,89% é atendida com 
abastecimento de água. Já no que diz respeito a população urbana residente em Gilbués, 
62,32% é atendida por este serviço. Importante destacar que apenas a sede municipal é 
atendida pela rede de abastecimento de água. 
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Tabela 7-3 - População Total, Urbana e Localidades atendidas no município de Gilbués 

Município 
População 

Total  
(2018) 

População 
Urbana  
(2018) 

População total atendida 
com abastecimento de 

água   
% 

População urbana 
atendida com 

abastecimento de água   
% Localidades 

Atendidas 

Gilbués 10.686 6.155 3.836 35,89 3.836 62,32 0 

Fonte: SNIS, 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Com relação à forma de abastecimento adotada nos municípios, de acordo com informações 
do Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010), a sede urbana de Gilbués é 
abastecida através de sistema Isolado, e com uso de manancial Subterrâneo (Poços Gilbués). 

Segundo a prefeitura municipal, cada bairro possui um poço para abastecimento. Em anos 
anteriores houve problemas de abastecimento nos bairros Santo Antônio e São José, 
solucionados de acordo com os técnicos locais. De acordo com o Atlas do Abastecimento de 
Água, seria necessário o investimento de R$ 1 milhão de reais (valores de 2015) para 
adequação do sistema da sede municipal para atendimento da população projetada para o ano 
de 2025, correspondendo basicamente na ampliação do sistema de capitação por poços e 
tratamento. 

7.1.3 Coleta e disposição dos resíduos sólidos 
O enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo e 
disposição inadequados dos resíduos sólidos no Brasil se estabelece definitivamente com a 
Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Entre outros 
aspectos, prevê a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e a logística 
reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo (MMA, 2016). 

Apesar deste avanço no que se refere ao marco legal, a prevenção e a redução de geração de 
resíduos, assim como sua adequada destinação e disposição, ainda se encontram em um 
patamar muito incipiente no Brasil. 

O descarte dos resíduos sem nenhum tratamento, prática ainda comum, afeta o solo, a água e 
o ar. A contaminação dos solos e as alterações de suas características físico-químicas 
associam-se à poluição das águas, seja devido à percolação do líquido gerado pela 
decomposição da matéria orgânica presente no lixo (chorume) descartado em lixões e, 
igualmente, nos denominados “aterros controlados”, seja diretamente, pelo descarte de 
resíduos em cursos d´água ou a estes carreados pelas enxurradas, comprometendo suas 
características e causando assoreamento dos corpos hídricos. Como reflexo, tem-se águas 
subterrâneas e superficiais poluídas, redução de disponibilidade de água, disseminação de 
doenças de veiculação hídrica, enchentes, além da perda do valor cênico das paisagens desta 
forma afetadas (MOTA et al., 2009). 

No Brasil, de acordo com MMA (2012), prevalece o resíduo orgânico, mostrando um potencial 
expressivo para a compostagem orgânica e geração de energia. Seguem-se os resíduos de 
papel e de plástico, cujas reciclagens ainda são pouco exploradas. 

As questões relativas aos resíduos sólidos urbanos (RSU), quais sejam, geração, 
aproveitamento e destinação final, ganham relevância crescente, notadamente nos centros 
urbanos dos países como o Brasil, nos quais há uma tendência crescente de urbanização e de 
consumo. 

Segundo dados produzidos pelo SNIS em 2018, o município de Gilbués possui como prestador 
de coleta e disposição de resíduos sólidos a Prefeitura Municipal de Gilbués. Um total de 4.000 
habitantes da área urbana é atendido pela coleta e disposição, o equivalente a 66,05% da 
população urbana e 38,04% da população total. Os resíduos sólidos domiciliares e públicos 
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coletados tem como destinação final o próprio município. A unidade de recebimento é um aterro 
sanitário municipal, ainda em construção.  

Aterros Sanitários: O aterro sanitário é a forma de disposição final mais adequada aos resíduos 
sólidos urbanos. Possui uma impermeabilização do terreno e coleta do chorume gerado, além 
de captação para o biogás gerado na decomposição da matéria orgânica. Os aterros sanitários, 
portanto, evitam a proliferação de vetores, mau cheiro e poluição visual, além de impedir que 
o chorume contamine os solos e lençóis freáticos e que o biogás se espalhe para a atmosfera. 

De acordo com a prefeitura municipal não há programa de coleta seletiva no município, nem 
inciativas de reciclagem. 

7.1.4 Sistema de drenagem urbana  
O sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais é formado por um conjunto de 
atividades e infraestruturas que fazem o transporte, detenção, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas, além da retenção para o amortecimento de vazões de cheias. 

Convencionalmente, o sistema de drenagem urbana engloba dois subsistemas principais: a 
microdrenagem e a macrodrenagem. Entende-se como microdrenagem o sistema capaz de 
receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, ruas, praças etc., sendo 
definido essencialmente pelo traçado das vias. 

Segundo os dados do SNIS, que em 2015 coletou informações dos municípios referentes à 
drenagem urbana e águas pluviais, o município de Gilbués não apresenta plano diretor de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Também não existem redes ou canais de 
disciplinamento das águas pluviais nas áreas urbanas. 

7.2 Educação 
O tema educação teve como objetivo caracterizar o nível de escolaridade da população, bem 
como identificar os recursos físicos e humanos disponíveis no município de Gilbués. Para tanto 
foram levantadas informações em banco de dados oficiais, órgãos públicos, além de terem sido 
coletados dados primários junto à Secretaria Municipal de Educação. 

Considerando-se como ponto de partida a análise do IDHM municipal, observa-se que das três 
dimensões consideradas que compõem o índice (longevidade, educação e renda), a educação 
apresentou menor índice em Gilbués nos anos 2000 e 2010. Portanto, entende-se que a 
educação pode ser considerada como um dos maiores entraves para a elevação do nível de 
desenvolvimento humano do município. 

Para analisar as condições de escolaridade da população foram analisadas as taxas de 
analfabetismo totais do município, e comparadas com os resultados obtidos para o estado do 
Piauí. 
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Tabela 7-4 - Taxa de Analfabetismo no município de Gilbués e no estado do Piauí – 2000, 2010 

Grupos de 
idade 

Gilbués Piauí 

2000 2010 2000 2010 

11 a 14 anos 24,82 % 9,58 % 16,11 % 6,5 % 

15 a 17 anos 15,34 % 7,36 % 12,2 % 4,32 % 

18 a 24 anos 16,96 % 7,17 % 16,94 % 6 % 

25 a 29 anos 24,44 % 12,69 % 20,91 % 11,42 % 

Fonte: PNUD, Atlas Brasil, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Verifica-se que tanto em 2000 como em 2010 Gilbués apresentou índices de analfabetismo 
maiores que o estado do Piauí para todas as faixas etárias levantadas, sobretudo nas faixas 
de 11 a 14 anos e de 25 a 29 anos. Apesar desses resultados, comparando os resultados de 
2000 e 2010, houve uma forte redução das taxas de analfabetismo, com as maiores reduções 
ocorrendo também nas faixas de 11 a 14 anos e de 25 a 29 anos. Tal cenário aponta para a 
necessidade de atenção para as políticas de garantia de acesso à educação na primeira idade 
e para jovens e adultos.  

Em relação a disponibilidade de recursos físicos e humanos relacionados a educação, importar 
verificar se há adequabilidade da estrutura física do espaço educacional ao número de alunos 
e professores, já que ela reflete diretamente sobre a qualidade do ensino (RIANI, 2004).  

A rede de ensino do município é constituída por 46 estabelecimentos públicos e 2 privados, os 
quais atendem aos níveis de ensino infantil, fundamental e médio. O ensino infantil e 
fundamental é de responsabilidade da administração municipal e contabilizam 42 
estabelecimentos, enquanto o ensino médio é oferecido somente pelo governo estadual, 
totalizando os outros 2 estabelecimentos existentes no município.  
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Tabela 7-5 - Número total de Estabelecimentos, de Docentes e de Matriculados por Nível de 
Ensino em Gilbués - 2019. 

 Nível Escolar 

Gilbués 

Docentes Escolas Matrículas 
Média aluno/docente 

Aluno/docente Recomendado 
pelo CONAE 

Pr
é-

es
co

la
r 

Privada 2 1 45 22,5 20 

Municipal 30 17 360 12 20 

Estadual 0 0 0 0 20 

Federal 0 0 0 0 20 

Total 32 18 405 12,65  

Fu
nd

am
en

ta
l  Privada 13 1 110 8,46 25-30 

Municipal 133 25 1.289 9,69 25-30 

Estadual 26 2 0 0 25-30 

Federal 0 0 0 0 25-30 

Total 172 28 1.399 8,13  

M
éd

io
 

Privada 0 0 0 0 35 

Municipal 0 0 0 0 35 

Estadual 30 2 197 6,56 35 

Federal 0 0 0 0 35 

Total 30 2 197 6,56  

Fonte: IBGE/MEC, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Vale destacar que o município de Gilbués conta também com uma unidade de ensino 
profissionalizante e aprendizagem industrial do SENAI e oferta de cursos de nível superior em 
administração e ciências da natureza em modalidade EAD pela Universidade Aberta do Brasil. 
A prefeitura municipal disponibiliza vans para o transporte de estudantes, incluindo de 
universitários.  

7.3 Saúde 
O tema saúde foi desenvolvido tendo como objetivo identificar suas características e aspectos, 
considerando os critérios de regionalização do Sistema Único de Saúde – SUS. Para subsidiar 
o estudo foram levantados dados em fontes oficiais do Ministério da Saúde e na Secretaria de 
Saúde do município de Gilbués. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, complementados por dados da Secretaria de 
Saúde do município, a rede pública de atendimento existente no município é composta por 14 
estabelecimentos de saúde, sendo uma Unidade Básica de Saúde. O município atende, 
portanto, a recomendação do Ministério da Saúde, de uma UBS com saúde da família para até 
12.000 habitantes em centros urbanos. 
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Tabela 7-6 - Estabelecimentos prestadores de serviço de Saúde em Gilbués – 2018. 

Tipo de Estabelecimento Quantidade 

Academia da Saúde 1 

Central de Regulação - 

Central de Regulação Médica das Urgências - 

Centro de Apoio a Saúde da Família – CASF - 

Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica - 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 1 

Centro de Parto Normal - 

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde 2 

Central de Notificações e Captação e Distr. Órgãos Estaduais - 

Clínica Especializada / Ambulatório Especializado - 

Consultório - 

Cooperativa - 

Farmácia - 

Hospital Especializado - 

Hospital Geral - 

Hospital Dia - 

Laboratório de Saúde Pública - 

Policlínica - 

Posto de Saúde  6 

Pronto Atendimento - 

Pronto Socorro Especializado - 

Pronto Socorro Geral - 

Secretaria de Saúde 1 

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) - 

Unidade de Atenção à Saúde Indígena - 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia - 

Unidade de Vigilância em Saúde - 

Unidade Mista 1 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar - Urgência/Emergência 2 

Unidade Móvel Terrestre - 

Telesaúde - 

Total 14 

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 
2019. Elaboração: ARCADIS, 2020. 
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De acordo com os dados levantados junto a prefeitura de Gilbués, a oferta de atendimento de 
saúde de baixa complexidade no município é feita majoritariamente por meio da Unidade 
Básica de Saúde da Sede Municipal (UBS São José), localizada no bairro São José. Há ainda 
outros 6 postos de saúde no município que apoiam na cobertura das demais comunidades, 
servindo também para o atendimento odontológico. Ainda segundo a prefeitura, os casos de 
alta complexidade são encaminhados em ambulância da prefeitura para a capital estadual, 
Teresina. 

7.4 Esporte e Lazer 
Sabe-se que os espaços de lazer ajudam a qualificar o espaço urbano e auxiliam na garantia 
de qualidade de vida da população, sendo, portanto, fundamentais para garantir o 
desenvolvimento sustentável e adequado de uma cidade. 

Gilbués possui 5 locais principais de uso público destinados as atividades de esporte e lazer, 
são eles: estádio Municipal, Clube Esportivo, Academia da Saúde, Ginásio de esportes e 
praças. Existem ainda plano para reforma da Praça Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá, no 
Centro, e a construção de Pista de Cooper no Brejo dos Buritis, também na sede municipal. 
Sobre os equipamentos de lazer nas áreas rurais, estes não puderam ser mapeados, porém, 
é sabido que essas comunidades costumam contar com espaços improvisados, sobretudo para 
a prática de futebol e rodeios/vaquejadas. 

7.5 Energia Elétrica e Iluminação Pública 
Para a estruturação desse tema foram levantados dados acerca do atendimento por energia 
elétrica no site do IBGE (Censo Demográfico, 2010), e complementados pelos dados obtidos 
durante visitas de campo. 

Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, 71,15 % dos domicílios no município são 
atendidos pela rede pública de energia elétrica. Na zona rural a cobertura é de 11,49 % e 
urbana de 59,66 %. No Estado do Piauí, esse índice é de 92,48 %, sendo a cobertura nas 
zonas urbanas de 66,18 % e nas rurais de 26,31 %. 

Deste modo, fica evidente que o percentual de domicílios com energia elétrica na zona rural do 
município é menor do que a taxa estadual, semelhante a situação na área urbana. 

Tabela 7-7 - Domicílios com energia elétrica no município de Gilbués e no Estado do Piauí 
Unidade 

Territorial 
Situação do Domicílio Total de domicílios com energia 

elétrica % 

Gilbués 

Urbana 1.522 59,66 
Rural 293 11,49 
Total 1.815 71,15 

Piauí 

Urbana 561.350 66,18 
Rural 223.159 26,31 
Total 784.509 92,48 

Fonte: SIDRA – IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020. 
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A iluminação pública tem como objetivo prover claridade ao espaço público, de forma contínua, 
periódica ou eventual. Trata-se de um serviço essencial à qualidade de vida da população, pois 
possibilita o uso de determinados espaços e vias públicas, além de auxiliar na inibição de 
crimes e na redução de acidentes de trânsito com pedestres e veículos. 

Em meados de 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, por meio da 
Resolução Normativa 414/2010, que o sistema de iluminação pública e suas instalações 
deixariam de ser responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica, e passariam para a 
administração dos municípios. Deste modo, a partir deste ano (2015), a elaboração de projeto, 
implantação, expansão, operação e manutenção da rede de iluminação pública passou a ser 
responsabilidade do município. 

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), no município de Gilbués 1.562 
domicílios de possuem iluminação pública em seu entorno, de um total de 3.157 domicílios no 
município. De acordo com a prefeitura, atualmente o bairro Santo Antônio, na sede municipal, 
não conta com iluminação pública e há problemas de fornecimento no bairro Castanheiro. 

7.6 Segurança Pública 
Conforme estabelecido na Constituição de 1988, a gestão da segurança pública é de 
competência da União, sendo delegada aos governos estaduais a administração das Polícias 
Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros. Para os municípios, neste âmbito, cabe a 
responsabilidade de criar e administrar a Guarda Civil, que atua apenas em casos específicos. 

O entendimento das condições de segurança pública demanda, entretanto, o estudo da 
motivação de ocorrências, de modo a compreender quais diferentes vertentes de atuação 
podem contribuir para coibir e evitar crimes. A criminologia, por exemplo, define três elementos 
básicos que favorecem estas ocorrências: (i) a presença de infratores, (ii) a presença de alvos 
vulneráveis e (iii) ambientes com condições propícias para o crime, sobretudo em áreas 
urbanas (HIPÓLITO; TASCA, 2012). 

Levando em consideração esta lógica e o fato de que o objetivo da elaboração do presente 
diagnóstico é o de subsidiar o processo de elaboração do Plano Diretor, cujo escopo abrange 
principalmente a organização do território, cabe destacar elementos do ambiente urbano que 
podem criar as condições propícias mencionadas: falta de iluminação pública, áreas públicas 
e imóveis degradados, esvaziados e sem funcionalidade, ausência de vigilância nas ruas a 
partir de usuários de espaços públicos e privados e segregação da ocupação do território entre 
os diferentes níveis sociais, como loteamentos fechados de alto padrão. É importante destacar 
que estes fatores frequentemente se complementam e que devem ser abordados de maneira 
conjunta, de modo a eliminar as condições do ambiente que encorajem crimes.  

Conforme pode ser visto na tabela abaixo, o município de Gilbués apresenta os seguintes 
equipamentos públicos: Delegacia de Polícia Civil e Sede de Comarca. 
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Tabela 7-8 - Equipamentos Públicos de Segurança no município de Gilbués 

Equipamentos públicos de segurança Existência 

Delegacia de polícia civil Sim 

Delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher Não 

Delegacia de proteção ao idoso Não 

Delegacia de proteção à criança e ao adolescente (DPCA)* Não 

Delegacia da criança e do adolescente (DCA)** Não 

Delegacia da criança e do adolescente (especialidades não separadas) Não 

Delegacia de proteção ao meio ambiente Não 

Presídio Não 

Instituto Médio Legal Não 

Sede de comarca Sim 

Unidade do Corpo de Bombeiros Não 

Defesa Civil Não dispõe 

Guarda municipal Não 

Fonte: IBGE –Perfil Municipal 2012. Elaboração: ARCADIS, 2020. 

Em relação ao ambiente urbano, foram identificadas áreas esvaziadas e com menos 
infraestrutura no limite leste da mancha urbana da sede municipal, nos bairros Vida Nova, JK, 
Sto. Antônio e São José. O Atlas da Violência (IPEA, 2019) não registrou taxa de homicídios 
para o município de Gilbués no ano de 2017, vale ressaltar que a taxa média estadual foi de 
20,9 por 100 mil/hab. 
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8 Cultura e Patrimônio Histórico 
A Constituição Federal de 1988 ampliou a noção de patrimônio cultural e histórico ao 
reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, além de estabelecer 
outras formas de preservação, como o Registro e o Inventário, além do Tombamento, instituído 
pelo Decreto-Lei nº 25 de 1937, que é adequado principalmente à proteção de edificações, 
paisagens e conjuntos históricos urbanos.  

Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o patrimônio imaterial 
é, portanto, formado por práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, 
ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou 
lúdicas, e nos lugares, como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais 
coletivas.  

O patrimônio material, por sua vez, é composto por um conjunto de bens culturais classificados 
segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico, 
histórico, belas artes, e das artes aplicadas. Ele é dividido entre bens imóveis, como os núcleos 
urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, e móveis, como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 
cinematográficos. 

8.1 Patrimônio Histórico Edificado 
Dentre a categoria de bens imóveis, cabe destacar as edificações históricas, isoladas ou em 
conjunto, definidas como as que ajudam a contar os processos e dinâmicas de ocupação do 
território ao longo de sua história. O significado embutido nestas edificações surge tanto por 
terem testemunhado momentos relevantes da história de um determinado local ou por 
guardarem características culturais expressas em sua arquitetura, que podem ter sido fruto de 
intervenções de diferentes grupos sociais ou de técnicas e materiais disponíveis à época da 
construção. 

Conservá-los significa decidir manter estes símbolos da história no presente e para as futuras 
gerações, como formadores da identidade e da cultura local (UNESCO, 2016). Tal ato tende a 
fortalecer o valor e a coesão social de determinada comunidade, bem como a atratividade local 
pela singularidade que os monumentos conferem à paisagem urbana (RYPKEMA et al., 2011; 
THROSBY, 2012; ROJAS, 2016). Relativo a isto, as edificações históricas, quando 
conservadas, representam um potencial de desenvolvimento econômico a partir de atividades 
turísticas, da atração de investimentos e da atração de residentes interessados em viver nestas 
áreas, a chamada “classe criativa” (FLORIDA, 2014). 

Os argumentos para a conservação englobam, ainda, outras vertentes. A psicologia, por 
exemplo, define que o patrimônio conservado representa um ponto fixo de história em meio à 
cidade, conferindo estabilidade e senso de pertencimento que apoiam o ser humano ao longo 
de suas atividades diárias (LARKHAM, 2002; GRENVILLE, 2007). Já a vertente ecológica 
destaca a vantagem de se aproveitar a energia e os materiais despendidos na construção, em 
detrimento de demolir e construir novas edificações, o que consome mais recursos e gera mais 
poluentes (RYPKEMA et al., 2011; FREY et al, 2011).  
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Em Gilbués, de acordo com informações da prefeitura municipal, não existem imóveis 
tombados. Da mesma forma, em pesquisa feita à base de informações do IPHAN e aos 
websites oficiais do estado do Piauí não foram identificados bens materiais ou imateriais 
tombados ou em processo de tombamento. 

8.2 Patrimônio Histórico Imaterial 
O patrimônio imaterial, conforme introduzido anteriormente, também reflete os processos e 
dinâmicas de formação de uma sociedade ao longo de sua história, notadamente por meio de 
festividades, músicas, literatura, rituais, modos de viver e de fazer objetos e alimentos, entre 
outros. Normalmente, seu valor reside no fato de que consistem em manifestações populares 
que emergem em determinados locais e momentos na história, consolidando-se como formas 
de expressão que ajudam a construir a memória coletiva de um povo. De forma similar ao 
patrimônio edificado, tais formas de expressão refletem a autenticidade, identidade e referência 
de grupos sociais, o que potencialmente confere coesão social e senso de pertencimento à 
comunidade. A proteção oficial destes elementos parte do princípio de que seus valores são 
heranças dignas de serem transmitidas para as gerações atuais e futuras (HARRISON, 2010; 
NIJKAMP, 2012). 

Em Gilbués, neste âmbito, destaca-se o festejo de Nossa Senhora Divina Pastora, que ocorre 
anualmente entre 6 e 15 de agosto, durando de aproximadamente 10 dias, e o Festejo do 
Divino Espírito Santo, na comunidade rural de Marmelada, entre 29 de maio e 6 de junho, 
durando cerca de 12 dias. Além disso, são realizados outros eventos ao longo do ano 
relacionados com períodos de colheita e datas festivas, como aniversário da cidade (4 de 
setembro), festa de reis (6 de janeiro), dia do evangelho (9 de setembro) e o torneio de 
motocross (10 e 11 de agosto). 

Destaca-se que embora o município de Gilbués não possua bens materiais ou imateriais 
tombados, o Festejo do Divino Espírito Santo na comunidade rural de Marmelada foi objeto de 
estudo de pesquisa histórica e antropológica pelo IPHAN em 2015 para registro no Livro das 
Celebrações. Atualmente, seu processo de registro encontra-se em andamento e não foram 
encontrados documentos disponíveis sobre esse processo. 
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9 Turismo 
O presente item tem como objetivo identificar potencialidades e ações conduzidas no sentido 
de desenvolver a atividade turística no município. As potencialidades são evidenciadas a partir 
de elementos de valor cultural, religioso ou natural nas cidades, estejam eles em áreas urbanas 
ou rurais, que possam promover momentos de lazer, contemplação e aprendizagem 
(BARBOSA, 2005). A partir do potencial identificado, é ação comum a muitos municípios 
brasileiros a adoção de políticas de fomento à esta atividade, a nível local ou regional, como é 
o caso de Circuitos Turísticos temáticos.  

A atividade pode representar um fator de desenvolvimento local, sobretudo no campo 
econômico, beneficiando o empreendedorismo diretamente ligado à visitação e ao lazer, bem 
como toda a cadeia de serviços e comércio locais (SCOTOLO; NETTO, 2015). Indiretamente, 
tende a elevar a renda do município de forma geral, ainda que não seja a principal atividade 
econômica. 

No caso específico de Gilbués vale destacar que o município foi listado no Mapa do Turismo 
Brasileiro7 (BRASIL, 2019) e foi elevado da categoria D para categoria C. A categorização varia 
de E a, sendo a melhor nota, e leva em consideração a quantidade de estabelecimentos de 
hospedagem no município, quantidade de empregos gerados pelo setor de hospedagem, 
quantidades estimadas de visitantes domésticos e internacionais, e a arrecadação de impostos 
federais pelos meios de hospedagem. 

De acordo com a prefeitura, Gilbués conta com cerca de 15 atrativos turísticos, sendo os 
principais:   

▪ Brejo Santa Luzia 
▪ Brejo Gilbués 
▪ Lagoa do Povoado São José 
▪ Rio Uruçuí-preto no povoado Melancias 
▪ Morro d’água 
▪ Brejo da Cachoeira 
▪ Encontro dos Rios Uruçuí-vermelho e Parnaíba 
▪ Antiga Gruta de Diamantes no Boqueirão 
▪ Corredeiras da Taboca no Rio Parnaíba 
▪ Rio Uruçuí-vermelho nas localidades de Conceição das Oliveiras e São José 
▪ Festejo do Divino Espírito Santo na comunidade Marmelada 
▪ Festejo de Nossa Senhora Divina Pastora 

 
Ainda de acordo com a prefeitura municipal, a elevação de categoria foi possível em virtude do 
mapeamento de pontos turísticos no município e da manutenção de estradas de acesso nos 

 

7 Disponível em: http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home. Acesso em março de 2020. 

http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home
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últimos anos. Segundo a última pesquisa de demanda de turismo doméstico, feita em 2012 
pelo Ministério do Turismo, estima-se que Gilbués tenha recebido em 2011 51.761 visitantes 
domésticos. 

9.1 Turismo Cultural e Religioso 
O turismo cultural, dentre as vertentes da atividade, abrange uma série de fatores de potencial 
atração de visitantes, muitas vezes ligados à história, aos costumes e às formas de expressão 
de uma determinada comunidade. Nesta categoria estão inseridos edificações e locais de valor 
histórico, museus, culinária, artesanato e outras manifestações artísticas, podendo ser 
visitados em determinados pontos das cidades ou exibidos durante eventos específicos. Esta 
categoria contempla, também, o turismo de cunho religioso, no qual visitantes se deslocam a 
fim de participar de cultos e eventos, ou de visitar locais de referência à religião que praticam. 

As principais manifestações religiosas relacionadas culturalmente com o município são os 
festejos de Nossa Senhora Divina Pastora, que ocorre todos os anos de 6 a 15 de agosto. O 
festejo envolve, além das celebrações católicas, a realização de shows e montagem de tendas 
em praça pública. Os festejos atraem principalmente a população local e de municípios vizinhos 
na região. 

Apesar de Gilbués estar inserido no mapa do turismo brasileiro e ter sido elevado à categoria 
C, o município não se encontra inserido em nenhum roteiro ou rota turística. 

9.2 Turismo de Natureza 
Esta categoria de turismo, por sua vez, está vinculada à existência de atrativos naturais, como, 
por exemplo, quedas d’água, cavidades, rios, montanhas, praias, florestas, entre outros. Os 
visitantes são atraídos pela possibilidade de vivenciar a natureza, ter momentos de 
aprendizado, de lazer e de contemplação. A exploração turística dos recursos naturais 
demanda, entretanto, a preparação de estrutura para receber visitantes, uma vez que muitas 
destas atividades apresentam riscos de acidentes e, por outro lado, riscos de deterioração do 
patrimônio natural. 

Como mencionado anteriormente, o município de Gilbués está inserido no mapa do turismo 
brasileiro e atualmente conta com cerca de 15 pontos turísticos (gilbues.pi.gov.br), sendo a 
maioria ligado a atrativos naturais. Os principais serão descritos a seguir. 

9.2.1 Corredeiras da Taboca 
As Corredeiras da Taboca (Foto 9-1 e Foto 9-2) estão localizadas no rio Parnaíba a cerca de 
75 km da sede municipal. O trajeto que serve de atração com amplo potencial de aventura para 
prática de Rafting e Boia-Cross passa ainda pelo rio Uruçuí Vermelho no povoado de 
Conceição dos Oliveiras. O local ainda não dispõe de estrutura para recebimento de turistas. 
O restaurante mais próximo está na sede municipal, sendo este o principal problema em 
relação ao uso sustentável da atividade turística nesta área.  

http://gilbues.pi.gov.br/
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Foto 9-1 – Trecho de Queda d´água 
acentuada no rio Parnaíba.  

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

Foto 9-2 – Trechos das Corredeiras da 
Taboca. 

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

9.2.2 Rios 
Além das atividades de aventura descritas no item anterior, o município de Gilbués possui 
potencial turístico associado ao turismo de contemplação e banho nos rios que o cortam. No 
povoado Val, o encontro do rio Uruçuí Vermelho, de cor avermelhada devido à alta 
concentração de sedimentos, com o rio Parnaíba de cor verde turvo, atrai amantes da natureza 
e estudantes de dinâmica hidrológica (Foto 9-3).  

Além disso, o rio Uruçuí Vermelho corta diversas comunidades e passa por diversos cortes e 
paredões rochosos de beleza paisagística. Outro rio de visitação constante pelos turistas da 
região é o rio Uruçuí Preto, que nasce no limite entre os municípios de Gilbués e Santa 
Filomena, as visitações ao rio são concentradas especialmente na baixa da Serra Santa 
Filomena, no povoado de Melancias a cerca de 90 km da sede municipal de Gilbués.  

Estes atrativos também não possuem estrutura consolidada para recepção de visitantes, 
dificultando assim o acesso, a divulgação e o manejo adequado das visitas. 
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Foto 9-3 – Encontro dos rios Uruçuí 
Vermelho com Parnaíba.  

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

Foto 9-4 - Rio Uruçuí Preto no povoado 
Melancia em Gilbués 

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

9.2.3 Cachoeiras, Lagos e pontos de banho 
O município possui diversos pontos de quedas d´água, cachoeiras, lagoas e prainha de banho. 
Podem ser destacados a cachoeira “Brejo da Cachoeira” (Foto 9-5) que está localizado próximo 
ao povoado Vereda Comprida, a Lagoa do povoado São José e o Brejo Santa Luzia (Foto 9-6). 
Todos estes atrativos são amplamente conhecidos pelas pessoas da região onde estão 
localizados, porém, faltam estruturas e divulgação para recebimento ordenado de turistas em 
âmbito regional e nacional. 

Foto 9-5 – Cachoeira “Brejo da 
Cachoeira.  

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

Foto 9-6 – Área de banho no Brejo Santa 
Luzia. 

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

9.2.4 Paisagem de relevo residual 
A paisagem de Gilbués, especialmente aquelas residuais, de chapadões e suas na forma de 
escarpas formam um potencial turístico direcionado a amantes de paisagens (Foto 9-7), 
observação de fauna associada a estas estruturas (Foto 9-8) e turismo acadêmico de estudo 
de relevo e geomorfologia, sendo ainda uma das possibilidades a serem aprofundadas.  
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Foto 9-7 – Paisagem típica de alguns 
setores de Gilbués.  

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

Foto 9-8 – Araras Vermelhas com ninhos 
em Escarpa em Gilbués. 

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

9.2.5 História e Arqueologia 
Gilbués possui um vasto potencial de Turismo ligado a história da extração de diamantes. 
Localizada a cerca de 12 km da sede urbana de Gilbués, no Boqueirão, está localizada a antiga 
Gruta do Diamante, que na década de 1940, foi uma mina importante de extração de diamante 
(Portal Gilbués, 2020) que um dos pontos turísticos do município (Fotos a seguir). Observação 
de relatos de visitantes e de sítios eletrônicos, levam demonstram indícios de que  apesar do 
seu bom estado de conservação, o turismo é realizado sem os cuidados necessários para esta 
atividade, sendo assim, necessário estruturar a visitação (número de visitantes por dia, 
equipamentos de segurança, guias, banheiros e estrutura de recepção) garantir a segurança 
dos turistas e potencializar este patrimônio histórico do município. Além disso, Gilbués 
demonstra um imenso potencial arqueológico ainda pouco explorado (Segundo trabalhos 
preliminares que a equipe de arqueologia da Arcadis tem feito na região) e conhecido que pode, 
se trabalhado ser parte dos atrativos turísticos do município. 

Foto 9-9 – Antiga Gruta de Diamante em 
Gilbués.  

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 

Foto 9-10 – Antiga Gruta de Diamante em 
Gilbués. 

 

Fonte: Site Prefeitura, 2019 
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10 Planos, Programas e Projetos Colocalizados 
Neste item são apresentadas os planos, programas e projetos identificados que possuem 
diretrizes e ações previstas para o município de Gilbués de modo a prevenir conflitos entre 
estes e o que será proposto pelo Plano Diretor, bem como encontrar sinergias entre os estudos, 
contribuindo assim para a constrição de uma agenda comum e articulada entre esses diferentes 
instrumentos. Contraste entre a legislação analisada e a realidade municipal 

Conforme anteriormente ressaltado, este item tem como objetivo apresentar análises 
resultantes de um processo de contraste entre as regras estabelecidas pelas normas 
urbanísticas vigentes no município e os principais pontos do diagnóstico socioeconômico, físico 
e biótico ora apresentado. Espera-se, com isso, a identificação de temas críticos que deverão 
ser trabalhados ao longo do processo de elaboração de propostas para o Plano Diretor de 
Gilbués. 

Quadro 10-1 – Planos, Programas e Projetos Colocalizados para o município de Gilbués 

Plano / Programa / Projeto Escopo Escala 

Projeto Regularização Ambiental 
de Imóveis Rurais no Cerrado 

Pretende promover a regularidade 
ambiental entre os imóveis rurais do 

Cerrado, ampliando a conformidade dos 
imóveis com a Lei Federal. Assim, quanto 

maior a regularidade, menos 
desmatamento e áreas degradadas, além 
de um aumento das áreas recuperadas. 

Nacional 

Programa Nacional de Crédito 
Fundiário 

Fomenta melhores condições para 
trabalhadores (as) sem ou com pouca terra, 

a fim de que possam acessar um 
financiamento e adquirir um imóvel rural. 

Nacional 

Bolsa Verde 

É um programa de transferência de renda 
para famílias em situação de extrema 
pobreza que se situam em áreas de 

conservação, assim, as comunidades que 
utilizarem de forma sustentável os locais 
onde vivem, poderão receber o recurso. 

Nacional 

Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) 

Visa financiar a implantação, ampliação ou 
modernização da produção em 

estabelecimentos rurais, ou mesmo em 
áreas rurais adjacentes. É um programa 

composto por subprogramas: Agroindústria, 
Pronaf Mulher, Pronaf Agroecologia, Pronaf 

ECO, Pronaf Mais Alimentos, Pronaf 
Jovem, Pronaf Microcrédito e Pronaf Cotas-

Partes. 

Nacional 

Piauí 2050 – Plano de 
Desenvolvimento Econômico 

Sustentável do Piauí  

Objetiva identificar quais são as principais 
oportunidades para desenvolver 

empreendimentos no Piauí, seja em 
segmentos econômicos, seja em 

infraestrutura, a fim de integrar o estado no 

Estadual 
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novo ciclo de desenvolvimento do nordeste 
e do Brasil. 

Projeto Piauí: Pilares de 
Crescimento e Inclusão Social 

Busca acelerar o desenvolvimento do Piauí 
de forma inclusiva e permanente, focando 
em áreas chaves como Educação, Saúde, 

Regularização Fundiária, Preservação 
Ambiental e Incentivo as Cadeias 

Produtivas Rurais. 

Estadual 

Projeto Viva o Semiárido (PVSA) 

O projeto é um esforço para diminuir a 
pobreza, ampliar a produção e melhorar o 

padrão de vida daqueles com maiores 
necessidades sociais e econômicas nas 

áreas rurais do Semiárido Piauiense. 

Estadual 

Plataforma Busca Ativa Escolar 

É uma plataforma que visa auxiliar os 
municípios a combater a exclusão escolar, 

por meio da identificação, registro e 
acompanhamento de crianças e 

adolescentes que estão fora da escola ou 
em risco de evasão. 

Estadual 

ICMS Ecológico 

Recurso que beneficia os municípios que 
se destacam na proteção ao meio ambiente 

e recursos naturais nos termos da Lei Nº 
5.813 de 2008. 

Estadual 

Selo Ambiental 

É dado aos municípios que atendem aos 
critérios estabelecidos na Lei do ICMS 
Ecológico, por estarem desenvolvendo 
ações para a melhoria da qualidade de 

vida, por meio da promoção de políticas e 
ações de gestão ambiental. 

Estadual 

Litros de Luz 

É um movimento com parceria com a ENEL 
e da Prefeitura Municipal que objetiva levar 
a iluminação sustentável e de baixo custo 
para as comunidades que não têm acesso 

à energia. 

Municipal 

Gilbués Minha Terra 

Objetiva a regularização fundiária nas 
áreas de interesse social de acordo com a 

Lei Federal 13.465/2017 e o Decreto nº 
9310/2018, por meio de políticas públicas 
relacionadas à regularização, urbanização 
e melhoria das condições de moradia de 
assentamentos irregulares, produzidas 

mediante coordenação da Câmara Setorial 
de Regularização Fundiária. 

Municipal 

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2020; Caixa, 
2020, Ministério do Meio Ambiente, 2020; Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDS), 2020; Fundação 
Centro Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí, 2020; Secretaria do Estado de Planejamento 
(SEPLAN), 2020; Superintendência de Desenvolvimento Rural do Piauí, 2020; UNICEF, 2020; Secretaria 
de Estado da Fazenda (SEFAZ), 2020. Elaboração: Arcadis, 2020. 

Dentre os planos, políticas e projetos apontados, vale destacar o ICMS Ecológico, que visa a 
destinação de verbas para municípios que se enquadrem nas regras de melhoria das 
qualidades ambientais. Dessa, forma, no Piauí, o ICMS Ecológico foi instituído através da Lei 
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Estadual Nº 5.813 de 2008, objetivando o benefício dos municípios que se destaquem na 
proteção ao meio ambiente.  

O repasse de ICMS é previsto para aqueles que conquistarem o Selo Ambiental, condicionado 
a ações de preservação e recuperação do meio ambiente. São nove os critérios avaliados: 
gerenciamento de resíduos sólidos; ações efetivas de educação ambiental, na zona urbana e 
rural, nas escolas e grupos da sociedade organizada; redução do desmatamento, recuperação 
de áreas degradadas; redução do risco de queimadas, conservação do solo, da água e da 
biodiversidade; proteção de mananciais de abastecimento público; identificação de fontes de 
poluição atmosférica, sonora e visual, buscando minimizá-las; soluções para as edificações 
irregulares (com inadequação às normas de uso e ocupação do solo; disposições legais sobre 
unidades de conservação ambiental – comunidades indígenas, estações ecológicas, parques, 
reservas florestais, hortos florestais, áreas de relevante interesse de leis ou decretos federais, 
estaduais ou municipais, existentes no município; elaboração de legislação sobre a política 
municipal de meio ambiente, obedecidas as peculiaridades locais, respeitadas a legislação 
federal e estadual sobre o assunto. 

O Decreto nº 14.861 de junho de 2012 dispõe sobre os critérios para obtenção do Selo 
Ambiental. Este, por sua vez, foi criado para viabilizar os benefícios do ICMS Ecológico, que 
se divide em 3 categorias, A, B e C, podendo ser conferido ao município de acordo com o nível 
de sua gestão dos recursos naturais e meio ambiente. A categoria A  é dada àqueles que 
atingem os níveis ideais de gestão dos recursos naturais (atendendo a seis dos nove critérios 
dispostos na Lei 5.813); o B quando o município está caminhando em direção a uma gestão 
adequada, mas ainda existem alguns problemas a serem enfrentados (atendendo a quatro dos 
nove critérios), e a categoria C, referente aos primeiros passos que o município dá na 
implementação de uma política ambiental adequada aos padrões de desenvolvimento 
sustentável (atendendo a três dos nove critérios). 

Apesar da regulamentação estadual, em 2019, a Câmara dos Vereadores de Gilbués reprovou 
o projeto de lei que regulamenta a questão ambiental no município e, assim, a cidade fica 
impossibilidade de pleitear o ICMS Ecológico. 

10.1 Ausência de arcabouço legislativo urbanístico   
O diagnóstico ora elaborado mostra que, apesar das áreas urbanas de Gilbués contarem com 
uma organização mínima e não apresentarem fragilidades de alta complexidade, poucas são 
as legislações que versam sobre o planejamento e gestão territorial da cidade.  

No caso de Gilbués, foram identificadas legislações que instituem o Código de Obras e Código 
de Posturas, as quais, embora tenham uma grande importância para o tema tratado, não 
parecem ser suficientes para, em conjunto, estabelecerem um cabedal suficiente de regras 
voltadas à organização físico-territorial do município. 

Destaca-se, neste sentido, a ausência de uma legislação que estabeleça o perímetro urbano 
da sede municipal - um elemento fundamental da política urbana, considerando a importância 
da definição das áreas urbanas para a viabilização do planejamento e gestão territorial. Vale 
dizer que o perímetro urbano determina a área de incidência de certas obrigações e 
regramentos, tanto por parte do Poder Público, sobretudo no que diz respeito à implantação de 
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infraestrutura urbana e prestação de serviços, quanto dos munícipes, como pagamento de 
IPTU, respeito às disposições de uso e ocupação do solo, zoneamento, entre outras. Daí a sua 
importância para o Poder Executivo, seja para dimensionar a abrangência territorial das suas 
obrigações quanto para delimitar as áreas de fiscalização e de cobrança de tributos urbanos. 

Diante disso, entende-se fundamental que, posterior à aprovação do Plano Diretor Municipal, 
que Gilbués planeje a elaboração de determinadas normas urbanísticas. Considerando 
complexidade desses processos de elaboração legislativa, sugere-se que o Plano Diretor em 
elaboração contemple: o macrozoneamento e zoneamento municipal, bem as normas gerais 
relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, ficando a cargo do município a atribuição 
de complementá-los por legislação específica, caso entender necessário, e se dedicar às 
demais regulamentações urbanísticas, como o Código de Obras, Código de Posturas e normas 
de proteção ao patrimônio histórico, cultural e ambiental.   

10.2 Restrições fisiográficas e ocupação territorial  
Os mapeamentos realizados no âmbito deste diagnóstico mostraram que tanto o município 
como um todo, quanto a área urbana de Gilbués apresentam uma predominância de áreas com 
baixa suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa. Este é um aspecto 
positivo para o município, pois indica uma menor tendência a episódios de riscos e desastres 
naturais. 

No entanto, é de se ressaltar o fato da macha urbana estar localizada em uma área de 
confluência de cursos hídricos e nascentes, o que resulta em uma quantidade relevante de 
Áreas de Preservação Permanente ao se redor. Tais áreas, como é sabido, tem seu uso e 
ocupação restrito nos termos do Código Floresta, de forma a evitar sua descaracterização ou 
perda da função ambiental de preservação dos recursos hídricos. Em vista disso, entende-se 
a importância de o Plano Diretor estabelecer regras específicas que reforcem a normativa 
federal, como é o caso da demarcação de zoneamento específico nas áreas de APP e definição 
de regras de uso e ocupação do solo restritivas. Ademais, a definição do perímetro urbano, em 
sede de Plano Diretor, também pode ser benéfica no sentido de conter o crescimento urbano 
em direção às áreas ambientalmente protegidas, como é o caso das APPs mencionadas.  

10.3 Saneamento Básico 
Conforme estabelecido na Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, o conjunto de 
atividades e serviços que caracterizam a política de saneamento básico é formado pelo 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, abastecimento de água potável, manejo de resíduos 
sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Especificamente quanto ao serviço público de 
esgotamento sanitário, ele é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente (art. 3º, I ‘b’ 
da Lei nº 11.445/07). Já o abastecimento de água potável é constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição (art. 3º, I ‘a’ da Lei nº 
11.445/07). 
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Ao tratar sobre a questão do esgotamento sanitário, este diagnóstico evidenciou que, de todo 
o esgoto gerado na sede municipal, 97,18% não é coletado e nem tratado; evidenciou, ainda, 
que a solução predominante é individual, sendo ausente o serviço público de tratamento. Já 
sobre a questão do abastecimento de água, restou evidente que tal serviço é promovido pela 
AGESPISA e abrange cerca de 62% da população urbana do município. Esses dados 
representam uma fragilidade da área urbana, uma vez que o esgotamento sanitário adequado 
é fundamental para a qualidade de vida da população e para a garantia da fruição adequada 
ao meio ambiente. Tal fragilidade chamam mais atenção quando considerada a existência de 
Plano Municipal de Saneamento Básico para o município, cujo escopo é justamente a 
estruturação de metas, ações e programas voltados ao combate destas fragilidades.  

Neste sentido, entende-se que, ainda que o Plano Diretor não verse especificamente sobre a 
política de saneamento, valeria constar diretrizes sobre o tema no Título sobre as Políticas 
Setoriais, evidenciando as metas mais urgentes de serem alcançadas em vista do ordenamento 
urbano e territorial sustentável.  

10.4 Considerações Finais 
O contraste entre a regulamentação urbanística e a realidade municipal é um processo 
importante na leitura da realidade e das instituições de Gilbués, pois permite identificar o grau 
de efetividade de estratégias de planejamento urbano utilizadas nos últimos anos pelo 
município. Permite, também, o reconhecimento de temas críticos que deverão ser trabalhados 
ao longo do processo de elaboração de propostas do Plano Diretor Municipal. 

Vale ressaltar que esta análise permite apenas a identificação de um número limitado de temas, 
uma vez que ela se centra no confronto com a legislação municipal. Nas fases a seguir, 
especialmente a de Análise Integrada, serão feitas análises adicionais e com novas 
referências, o que pode levar ao reconhecimento de novos temas críticos para o Município de 
Gilbués. 
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