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APRESENTAÇÃ O
A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir
conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do
Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia,
ações visando o aumento da oferta hí drica, que estão inseridas no Programa de
Água Subterrânea para a Região Nordeste, em sintonia com os programas do
governo federal.
Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial,
desde o iní cio o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e
interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social
e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras
instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular,
dos recursos hí dricos subterrâneos, de forma compatí vel com as demandas da
região nordestina.
É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de
Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que
engloba os estados do Piauí , Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí ba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia, norte de Minas Gerais e do Espí rito Santo. Embora com
múltiplas finalidades, este projeto visa atender diretamente as necessidades do
PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de
receber sistemas de bombeamento por energia solar.
Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de
Minas e Energia, em parceria com a Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar
suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações
consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsí dios ao Programa Fome Zero, no
tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das
comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM – Serviço Geológico do Brasil
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1. INTRODU ÇÃO
O Polígono das Secas apresenta um regime pluviom étrico marcado por extrema irregularidade
de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cen ário, a escassez de água constitui um forte entrave ao
desenvolvimento socioecon ômico e, at é mesmo, à subsist ência da população. A ocorr ência cíclica
das secas e seus efeitos catastr óficos s ão por demais conhecidos e remontam aos prim órdios da
hist ória do Brasil.
Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regi ões, atrav és de uma
gest ão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterr âneos. Entretanto, a car ência de estudos
de abrang ência regional, fundamentais para a avaliação da ocorr ência e da potencialidade desses
recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gest ão
eficiente. Al ém disso, as decis ões sobre a implementa ção de a ções de conviv ência com a seca
exigem o conhecimento b ásico sobre a localiza ção, caracteriza ção e disponibilidade das fontes de
água superficiais e subterr âneas.
Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto
emergencial, como é o caso das secas, merece aten ção a utilização das fontes de abastecimento de
água subterr ânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população
e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os
setores, tanto do n úmero, quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se
observa a grande quantidade de capta ções de água subterr ânea no semi- árido, principalmente em
rochas cristalinas, que se encontram desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta,
em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.
Para suprir as necessidades das institui ções e demais segmentos da sociedade atuantes na
regi ão nordestina, no atendimento à popula ção quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente
nos momentos críticos de estiagem, a CPRM est á executando o Projeto Cadastro de Fontes de
Abastecimento por Água Subterrânea em conson ância com as diretrizes do Governo Federal e dos
prop ósitos apresentados pelo Minist ério de Minas e Energia.
Este Projeto tem como objetivo a realiza ção do cadastro de todos os po ços tubulares, po ços
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escavados representativos e fontes naturais, em uma área de 722.000 km da regi ão Nordeste do
Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regi ões metropolitanas.

2. ÁREA DE ABRANG ÊNCIA
A área de abrang ência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do
Piauí, Cear á, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e
Espírito Santo.

Figura 1 – Área de abrang ência do Projeto
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3. METODOLOGIA
O planejamento operacional para a realização desse projeto teve como base a experi ência da
CPRM nos projetos de cadastramento de po ços dos estados do Cear á e Sergipe, executados com
sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.
Os trabalhos de campo foram executados por microrregi ão, com áreas variando de 15.000 a
2
25.000 km . Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por dois t écnicos da CPRM e
composta, em m édia, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nível superior dos cursos de
Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.
O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (po ços
tubulares, po ços escavados e fontes naturais), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso
do GPS (Global Positioning System) e obten ção de todas as informa ções possíveis de serem coletadas
atrav és de uma visita t écnica (caracterização do poço, instalações, situa ção da captação, dados
operacionais, qualidade da água, uso da água e aspectos ambientais, geol ógicos e hidrológicos).
Os dados coletados foram repassados sistematicamente á Divis ão de Hidrogeologia e
Explora ção da CPRM, em Fortaleza - Cear á, para, ap ós rigorosa an álise, alimentarem um banco
de dados. Esses dados, devidamente consistidos e tratados, permitiram a elabora ção de um
mapa de pontos d’ água, para cada um dos municípios inseridos na área de atua ção do Projeto,
cujas informa ções s ão complementadas por esta nota explicativa, visando um f ácil manuseio e
uma compreens ão acessível aos diferentes usu ários.
Na elabora ção dos mapas de pontos d‘ água, foram utilizados como base cartogr áfica, os
mapas municipais estatísticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das
cartas topogr áficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os
dados referentes aos po ços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final
e impress ão dos mapas foram realizados com o aplicativo CorelDraw. A base estadual com os limites
municipais foi cedida pelo IBGE.
H á municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa
municipal. Tais casos ocorrem devido à imprecis ão nos traçados desses limites, seja pela pequena
escala do mapa fonte utilizado no banco de dados (1:250.000), seja por problemas ainda existentes
na cartografia estadual, ou talvez devido a informa ções incorretas prestadas aos recenseadores ou,
simplesmente, erro na obten ção das coordenadas.
Al ém desse produto impresso, todas as informa çõe s coligidas est ão disponíveis em meio
digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualiza ção.

4. CARACTERIZA ÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORRENTES
4.1 - Localiza ção e Acesso
O município de Correntes est á localizado na mesorregi ão Agreste e na Microrregi ão
Garanhuns do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Garanhuns e Palmeirina, a sul com
Estado das Alagoas, a leste com Estado das Alagoas, e a oeste com Lagoa do Ouro.
A área municipal ocupa 284,1 km2 e representa 0.29 % do Estado de Pernambuco. est á
inserido na Folha SUDENE de Uni ão dos Palmares na escala 1:100.000.
A sede do município tem uma altitude aproximada de 391 metros e coordenadas geogr áficas
de 09 Graus 07 min. 44 seg de latitude sul e 36 Graus 19 min. 49 seg de longitude oeste, distando
257,7 km da capital, cujo acesso é feito pela BR-101; PE-126/177/187, e BR-424.
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Figura 2 – Mapa de acesso rodovi ário
4.2 - Aspectos Socioecon ômicos
O município foi criado em 27/05/1879, pela Lei Provincial n. 1.423, sendo formado pelos
distritos de: Corrente (sede) e Poco Comprido e pelo povoado de Pau Amarelo e Olho d'Agua do
Gois. Anualmente, no dia 27 de agosto, Correntes comemora a sua emancipacao politica..
De acordo com o censo 2000 do IBGE, a popula ção residente total é de 17 044 habitantes
sendo 8 844 (51,9) na zona urbana e 8 200 (48,1) na zona rural. Os habitantes do sexo masculino
totalizam 8 352 (49,0) %, enquanto que do feminino totalizam 8 692 (51,0) %, resultando numa
densidade demogr áfica de 60,0 hab/km2.
A rede de sa úde se comp õe de 01 Hospital, 18 Leitos, 04 Ambulat órios, e 30 Agentes
Comunit ários de Sa úde P ública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da DATASUS é de
96,69 para cada mil crian ças.
Na área de educação, o município possui 42 estabelecimentos de ensino fundamental com
4366 alunos matriculados, e 02 estabelecimentos de ensino m édio com 461 alunos matriculados. A
rede de ensino totaliza 102 salas de aula, sendo 16 da rede estadual, 81 da municipal e 05
particulares.
Dos 4 019 domicílios particulares permanentes, 2398 (59,7)% são abastecidos pela rede geral
de água, 1157 (28,8)% s ão atendidos por po ços ou fontes naturais e 464 (11,5)% por outras formas
de abastecimento. A coleta de lixo urbano atende 2043 (50,8)% dos domicílios.
Os gastos sociais per capita s ão R$ 59,00 em educa ção e cultura, R$ 20,00 em habita ção e
urbanismo, R$ 34,00 em sa úde e saneamento e R$ 05,00 em assist ência e previd ência social (2000).
Os setores de atividade econ ômica formais s ão: Ind ústria de transformação, gerando 13
empregos em 05 estabelecimentos, Com ércio com 23 em 13, Servi ços com 10 em 06, Administra ção
p ública com 496 em 02, e Agropec., extr vegetal, ca ça e pesca com 09 em 06..
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 0,586. Este índice situa o
o
o
município em 139 no ranking estadual e em 4887 no nacional.
O Índice de Exclus ão Social, que é construído por 07 (sete) indicadores (pobreza, emprego
formal, desigualdade, alfabetiza ção, anos de estudo, concentra ção de jovens e viol ência) é de 0,322,
º
º
ocupando a 128 coloca ção no ranking estadual e a 4.805 no ranking naciona
4.3 - Aspectos Fisiográficos
O município de Correntes, est á inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema,
formada por maci ços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa uma
área de arco que se estende do sul de Alagoas at é o Rio Grande do Norte. O relevo é geralmente
movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito à fertilidade dos solos é
bastante variada, com certa predomin ância de m édia para alta. Parte de sua área, a leste, est á
inserida na unidade ambiental das Superfícies Retrabalhadas.
A área da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena vaz ão e o potencial de
água subterr ânea é baixo.
A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducif ólica e Caducif ólica, pr óprias
das áreas agrestes.
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O clima é do tipo Tropical Chuvoso, com ver ão seco. A estação chuvosa se inicia em
janeiro/fevereiro com t érmino em setembro, podendo se adiantar at é outubro.
Nas Superfícies suave onduladas a onduladas, ocorrem os Planossolos, medianamente
profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural m édia e ainda
os Podzólicos, que s ão profundos, textura argilosa, e fertilidade natural m édia a alta. Nas Elevacões
ocorrem os solos Lit ólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural m édia. Nos Vales dos rios e
riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, imperfeitamente drenados, textura
m édia/argilosa, moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda
Afloramentos de rochas.
4.4 - Geologia
O município de Correntes encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema,
sendo constituído pelos litotipos dos complexos Cabrob ó e Bel ém do S ão Francisco e da Suíte
Calcialcalina de M édio a Alto Pot ássio Itaporanga, como pode ser observado na figura 3.

Figura 3 – Mapa geol ógico
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5. RECURSOS HÍDRICOS
5.1 - Águas Superficiais
O município de Correntes encontra-se inserido nos domínios da Bacia Hidrogr áfica do Rio
Munda ú. Seus principais tribut ários s ão: os rios Mundaú, Correntes, Mundauzinho e Caruru, al ém dos
riachos: Periperi, Timb ó, Caboge, da Imbira, da Laje, do Dunga, Lavras, Olho d’ Água, Poço da Anta,
do Maia, Concei ção, Umburana, Salgado, Cavaleiro, da Palha, do Fogo, da Estiva, Palmeira, Brejo
Grande, Correntes do Meio, Corrente do Canto, dos Cordeiros, Mendes, Rodrigues, da Lontra,
Gravat á, Pendur ão, de Pedra, paquevira, Boi ão, da Areia, Pica-pau, Cavaco, ingazeira, da Onça,
Capim de Planta, Aracu ã, do Boi, do Brejo e Macacoa. N ão existem a çudes com capacidade de
3
acumula ção igual ou superior a 100.000m . Todos os cursos d’ água no município t êm regime de
escoamento intermitente e o padr ão de drenagem é o dendrítico.
5.2 - Águas Subterrâneas
5.2.1 - Domínios Hidrogeol ógicos
O município de Correntes est á totalmente inserido no Domínio Hidrogeol ógico Fissural. O
Domínio Fissural é formado de rochas do embasamento cristalino que englobam o sub-domínio
rochas metam órficas constituído do Complexo Bel ém do S ão Francisco e do Complexo Cabrob ó e o
sub-domínio rochas ígneas da Suite calcialcalina Itaporanga.

6. DIAGN ÓSTICO DOS PO ÇOS CADASTRADOS
O levantamento realizado no município registrou a exist ência de 29 pontos d’ água, sendo todos
po ços tubulares, conforme mostra a fig.6.1.

Poços
tubulares
100%
Poços tubulares

Fig.6.1 – Tipos de pontos d’ água cadastrados no município
Com rela ção à propriedade dos terrenos onde est ão localizados os pontos d’ água cadastrados,
podemos ter: terrenos p úblicos, quando os terrenos forem de serventia p ública e, particulares, quando
forem de uso privado. Conforme ilustrado na fig.6.2, existem 06 pontos d’ água em terrenos p úblicos e
23 em terrenos particulares.

5

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Municí pio de Correntes
Estado de Pernambuco

Particulares
79%

Públicos
21%

Particulares

Públicos

Fig.6.2 – Natureza da propriedade dos terrenos onde existem po ços tubulares.
Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina a água, os pontos cadastrados foram
classificados em: comunit ários, quando atendem a várias famílias e, particulares, quando atendem
apenas ao seu propriet ário. A fig.6.3 mostra que 06 pontos d’ água destinam-se ao atendimento
comunit ário e 23 pontos, ao atendimento particular.

Comunitário
21%

Particular
79%

Particular

Comunitário

Fig.6.3 – Finalidade do abastecimento dos po ços.

Quatro situa ções distintas foram identificadas na data da visita de campo: poços em opera ção,
paralisados, n ão instalados e abandonados. Os poços em operação s ão aqueles que funcionavam
normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas
relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os n ão instalados representam aqueles
po ços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, mas n ão foram ainda equipados com
sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os abandonados, que incluem po ços secos e
po ços obstruídos, representam os po ços que n ão apresentam possibilidade de produ ção.
A situa ção dessas obras, levando-se em conta seu car áter p úblico ou particular, é apresentada
em n úmeros absolutos no quadro 6.1 e em termos percentuais na fig.6.4.
Quadro 6.1 – Situa ção dos po ços cadastrados conforme a finalidade do uso
Natureza do
Abandonado Em Opera ção Não Instalado
Paralisado
Po ço
Comunit ário
4
1
1
Particular
7
6
4
6
Indefinido
Total
11
7
4
7

6

Indefinido
-
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Abandonados
38%

Paralisados
24%

Não Instalados
14%

Em Operação
24%
Abandonados
Não Instalados

Em Operação
Paralisados

Fig.6.4 – Situa ção dos po ços cadastrados
Em rela ção ao uso da água, 21% dos pontos cadastrados s ão destinados ao consumo
dom éstico prim ário ( água de consumo humano para beber), 37% são utilizados para o consumo
dom éstico secund ário ( água de consumo humano para uso geral), 26% para dessedenta ção animal e
16% para uso na agricultura, conforme mostra a fig.6.5.

Agricultura
16%

Domésticos
Secundários
37%

Animal
26%

Domésticos
Primários
21%

Agricultura
Animal
Domésticos Primários
Domésticos Secundários

Fig.6.5 – Uso da água
A fig.6.6 mostra a rela ção entre os poços tubulares atualmente em opera ção e os po ços
inativos (paralisados e n ão instalados) que s ão passíveis de entrar em funcionamento.
Verificou-se a exist ência de 10 po ços particulares e 01 p úblico, n ão instalados ou paralisados e,
portanto, passíveis de entrar em funcionamento, podendo vir a somar suas descargas àquelas dos 07
po ços que est ão em opera ção.

10
8
6
4
2
0
Em Operação

Paral/N. Instalados

Particulares

6

10

Públicos

1

1

Fig.6.6 – Rela ção entre poços em uso e desativados
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Com rela ção à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos po ços, a fig.6.7
mostra que 09 po ços utilizam energia el étrica, sendo 02 p úblicos e 07 particulares, enquanto 01 po ço
utiliza outras fontes de energia, sendo particular.

7
6
5
4
3
2
1
0
Energia Elétrica

Outras Fontes

Particulares

7

1

Públicos

2

0

Fig. 6.7 – Tipo de energia utilizada no bombeamento d’ água

6.1 - Aspectos Qualitativos
Com relação à qualidade das águas dos pontos cadastrados, foram realizadas in loco medidas
da condutividade el étrica, que é a capacidade de uma subst ância conduzir a corrente el étrica,
estando diretamente ligada ao teor de sais dissolvidos sob a forma de íons.
Na maioria das águas subterr âneas naturais, a condutividade el étrica multiplicada por um fator,
que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos s ólidos totais dissolvidos (STD) na água.
Para as águas subterr âneas analisadas, a condutividade el étrica multiplicada pelo fator 0,65 fornece
o teor de s ólidos dissolvidos.
o
Conforme a Portaria n 1.469/FUNASA, que estabelece os padr ões de potabilidade da água
para consumo humano, o valor m áximo permitido para os s ólidos dissolvidos (STD) é 1000 mg/l.
Teores elevados deste par âmetro indicam que a água tem sabor desagrad ável, podendo causar
problemas digestivos, principalmente nas crian ças e danos às redes de distribui ção.
Para efeito de classifica ção das águas dos pontos cadastrados no município, foram
considerados os seguintes intervalos de STD (S ólidos Totais Dissolvidos):
0
a 500 mg/l água doce
501 a 1.500 mg/l água salobra
> 1.500 mg/l água salgada
Foram coletadas e analisadas amostras de 13 pontos d’ água. Os resultados das an álises
mostraram valores oscilando de 222,95 e 1625,00 mg/l, com valor m édio de 914,00 mg/l. Observando
o quadro 6.2 e a fig.6.8, que ilustra a classifica ção das águas subterr âneas no município, verifica-se a
predomin ância de água salobra, com 54% dos po ços amostrados.
Quadro 6.2 – Qualidade das águas subterr âneas no município conforme a situa ção do po ço
Qualidade da
Não
Em Uso
Paralisado
Indefinido
Total
água
Instalado
Doce
2
2
4
Salobra
4
1
2
7
Salina
1
1
2
Total
7
1
5
0
13
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Doce
31%

Salobra
54%
Salina
15%

Doce

Salina

Salobra

Fig. 6.8 – Qualidade das águas subterr âneas do município.
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7. CONCLUS ÕES E RECOMENDA ÇÕES
A an álise dos dados referentes ao cadastramento de pontos d´ água executado no município
permitiu estabelecer as seguintes conclusões:
• A situa ção atual dos po ços tubulares existentes no município é apresentada no quadro 7.1 a
seguir:
Quadro 7.1 – Situa ção atual dos po ços cadastrados no município.
Natureza
Em
Não
Abandonado
Paralisado
do Po ço
Opera ção
Instalado
P úblico
4 (67%)
1 (17%)
1 (17%)
Particular
7 (30%)
6 (26%)
4 (17%)
6 (26%)
Indefinido
Total
11 (38%)
7 (24%)
4 (14%)
7 (24%)
•

•

•

•

•

•

•

•

Indefinido

Total

-

6 (21%)
23 (79%)
0 (0%)
29 (100%)

Os 29 pontos d’ água cadastrados est ão assim distribuídos: todos po ços tubulares, sendo que
07 (24,00%) encontram-se em opera ção e 11 (38,00%) foram descartados (abandonados)
por se encontrarem secos ou obstruídos. Os 11 pontos restantes (38,00%) correspondem aos
po ços n ão instalados e aos paralisados, por motivos os mais diversos. Estes po ços
representam uma reserva potencial substancial, que pode vir a reforçar o abastecimento no
município se, ap ós uma an álise t écnica apurada, forem considerados aptos à recupera ção
e/ou instala ção. Cabe à administra ção municipal promover ou articular o processo de an álise
e recupera ção desses po ços, podendo vir a aumentar substancialmente a oferta hídrica no
município.
Foram feitos testes de condutividade em 13 amostras d’ água (44,820% do total de po ços
cadastrados), das quais, 04 apresentaram águas doces (30,76%) e 09 apresentaram águas
salobras ou salinas (69,24%), evidenciando a necessidade de uma interven ção do poder
p úblico, principalmente no que concerne aos po ços comunit ários, visando a instalação de
dessalinizadores, para melhoria da qualidade da água oferecida à popula ção, redu ção dos
riscos à sa úde atualmente existentes e sua adequa ção aos padr ões de consumo humano,
determinados pela OMS.
Po ços paralisados ou n ão instalados em fun ção da alta salinidade e que possam ter uso
o
comunit ário, tamb ém devem ser analisados em detalhe (vazão, an álise físico-química, n de
famílias atendidas, etc), para verifica ção da viabilidade da instala ção de equipamentos de
dessaliniza ção.
Deve ser analisada a possibilidade de treinamento de moradores das proximidades dos
po ços, para manuten ção de bombas e dessalinizadores (caso existam), em caso de
pequenos defeitos, ou ainda, para serem os respons áveis por comunicar à Prefeitura
Municipal, em caso de problemas mais graves, para que sejam tomadas ou articuladas as
medidas cabíveis.
Importante chamar a aten ção para o lan çamento inadequado dos rejeitos dos
dessalinizadores (geralmente direto no solo). É necess ário o empenho das prefeituras no
sentido de dotar os po ços equipados com dessalinizadores, de recept áculos adequados,
evitando a polui ção dos aq üíferos e a saliniza ção do solo.
Todos os po ços devem sofrer manuten ção periódica para assegurar o seu pleno
funcionamento, principalmente em tempos de estiagem prolongada. Por manuten ção
peri ódica entende-se um período, no mínimo anual, para retirada do equipamento do po ço e
sua manuten ção e limpeza, al ém da limpeza do poço como um todo, permitindo a
recupera ção ou manuten ção das suas vaz ões originais.
Para assegurar a boa qualidade da água do ponto de vista bacteriol ógico, devem ser
implantadas em todos os po ços ativos e tamb ém nos paralisados, passíveis de recupera ção,
medidas de prote ção sanit ária tais como: selo sanit ário, tampa de proteção, limpeza
permanente do terreno e cerca de prote ção, o que pode ser articulado entre a Prefeitura
Municipal e a pr ópria popula ção usu ária do poço.
Quanto aos po ços abandonados, devem ser tomadas medidas de conten ção, como a
coloca ção de tampas soldadas ou aparafusadas, visando evitar a contamina ção do lençol
fre ático, provocada pela queda acidental de pequenos animais e/ou pela introdu ção de
corpos estranhos, especialmente os colocados por crian ças, um fato muito comum nas áreas
visitadas.
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ANEXO 1

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO
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Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Ág ua Subterrânea
Diagn óstico do Município de Correntes – Estado de Pernambuco
C ÓDIGO
PO ÇO

LOCALIDADE

LATITUDE
S

LONGITUDE
W

PONTO DE
ÁGUA

NATUREZA
DO TERRENO

PROF.
(m)

VAZ ÃO
(L/h)

HH312
HH313

CRECHE JOSE SARNEY
MATADOURO - LOTE. ATALIBAL VICTOR

090758,0
090730,6

361921,2
361950,6

Poço tubular
Poço tubular

P úblico
P úblico

48
56

Paralisado
Abandonado

HH314

MATADOURO- LOT. ATALIBAL VICTOR

090730,6

361950,5

Poço tubular

P úblico

60

Abandonado

,

HH315

ALTO SAO JOSE - LOT ATAL. VICTOR

090733,9

361948,3

Poço tubular

P úblico

60

HH316

FAZENDA SALGADINHO

090742,9

362026,8

Poço tubular

Particular

50

Abandonado
Em
Opera ção

,
Doméstico Secund ário, Animal, Agricultura,
ACUDE,

HH317

SITIO SALGADO

090743,5

362118,5

Poço tubular

Particular

60

HH318

PALMEIRINHA DOS CARDOSO

090845,1

362150,3

Poço tubular

Particular

50

HH319

SITIO CAVALEIRO

090908,7

362351,3

Poço tubular

Particular

60

HH320

BALAIO

090835,3

362311,4

Poço tubular

Particular

39

Paralisado
N ão
Instalado

HH321

DISTRITO PAU AMARELO

090726,1

361742,0

Poço tubular

Particular

50

Paralisado

,

HH322

ALTO LIMPO

090427,8

362656,1

Poço tubular

Particular

60

,

HH323

PO ÇO DANTAS

090433,6

362616,3

Poço tubular

Particular

80

Abandonado
N ão
Instalado

HH324

OLHO DAGUA DOS GOES

090424,1

362554,2

Poço tubular

Particular

60

Abandonado

,

HH325

OLHO DAGUA DOS GOES

090357,2

362541,9

Poço tubular

Particular

60

Paralisado

Bomba injetora

Monof ásica

,

HH326

FAZENDA SAO MIGUEL

090315,0

362423,5

Poço tubular

Particular

60

HH327

POCO COMPRIDO - DISTRITO

090235,4

362352,2

Poço tubular

P úblico

40

Abandonado
Em
Opera ção

Bomba submersa

Monof ásica

,
Dom éstico Prim ário, Dom éstico
Secund ário,

HH328

POCO COMPRIDO

090235,3

362351,4

Poço tubular

P úblico

60

Abandonado

,

HH329

POCO COMPRIDO - DISTRITO

090224,4

362358,5

Poço tubular

Particular

60

HH330

SITIO PEDRA BRANCA

090427,1

362330,5

Poço tubular

Particular

60

,
Dom éstico Prim ário, Dom éstico
Secund ário,

HH331

FAZENDA LAJES

090501,0

362242,7

Poço tubular

Particular

50

Abandonado
Em
Opera ção
N ão
Instalado

HH332

LAJES

090534,1

362314,9

Poço tubular

Particular

HH333

MATA VERDE

090650,3

362236,6

Poço tubular

Particular

27

Paralisado
N ão
Instalado

HH334

SAO JOAO

090559,7

362134,7

Poço tubular

Particular

50

HH335

SAO JOAO

090543,8

362120,1

Poço tubular

Particular

50

HH336

SAO JOAO

090523,8

362125,9

Poço tubular

Particular

HH337

CONCEICAO

090527,1

362217,2

Poço tubular

Particular

35

SITUA ÇÃO
DO PO ÇO

Abandonado
Em
Opera ção

Abandonado
Em
Opera ção

EQUIPAMENTO DE
BOMBEAMENTO
Bomba submersa

Bomba injetora

FONTE
DE ENERGIA
Monof ásica

Monof ásica

FINALIDADE
DO USO
Dom éstico Prim ário, Dom éstico
Secund ário, Agricultura, CRECHE,
,

STD
(mg/L)
746,85

1527,5

,
Bomba submersa

Monof ásica

Bomba manual

Animal, Agricultura,
,

1294,8
1625

,
397,8

,

Bomba submersa

Monof ásica

Bomba manual

,

Catavento

,

Bomba submersa

,

1134,25

497,9

1225,25

,
Bomba injetora

Monof ásica

Doméstico Secund ário, Animal,

Abandonado

,

Paralisado

,

904,8

1293,5
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C ÓDIGO
PO ÇO

LOCALIDADE

LATITUDE
S

LONGITUDE
W

PONTO DE
ÁGUA

NATUREZA
DO TERRENO

PROF.
(m)

VAZ ÃO
(L/h)

HH338

SITIO ESTIVAS

091003,5

362312,7

Poço tubular

Particular

10

HH339

SITIO AREIA DOS MAGOS

090534,0

361857,1

Poço tubular

Particular

46

HH340

SITIO AREIA DOS BAIAS

090511,1

361933,0

Poço tubular

Particular

50

SITUA ÇÃO
DO PO ÇO
Paralisado
Em
Opera ção
Em
Opera ção

EQUIPAMENTO DE
BOMBEAMENTO

FONTE
DE ENERGIA

FINALIDADE
DO USO

Bomba submersa

Monof ásica

,
Dom éstico Prim ário, Dom éstico
Secund ário, Animal,

Bomba injetora

Monof ásica

Doméstico Secund ário, Animal,

STD
(mg/L)
222,95
388,05
623,35
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ANEXO 2

MAPA DE PONTOS D’ Á GUA

CORRENTES – PERNAMBUCO

Correntes é um município brasileiro do estado de Pernambuco.
A origem do nome do município das Correntes vem de um rio de 3 nascentes
(que se chama 3 correntes) e tem a denominação de rio das Correntes.
Correntes completa em 2016, 190 anos de fundação, 133 anos de
emancipação política, faz 224 anos que foi lavrada a carta da sesmaria e
137 anos que foi criado o município. Emancipação politica é quando um
distrito de uma cidade, não passa a depender mais da cidade polo, e nesse
distrito passa a ser uma cidade, com prefeito e câmara dos vereadores. É a
autonomia política de um grupo de pessoas (vila, bairro, cidade, distrito) em
relação ao Estado e União, onde deixa de ser ligado ao Município de onde se
originou, passando a ser ente federativo como Município.
O aniversário do nosso município é em 27 de agosto. Quem nasce em
Correntes é conhecido pelo gentílico de correntino.
A densidade demográfica do município Correntes- PE é de 53 habitantes por
km² no território do município. Vizinho dos municípios de Santana do
Mundaú, Lagoa do Ouro e Palmeirina, Correntes se situa a 28 km a NorteOeste de Viçosa a maior cidade nos arredores.
O município de Correntes está localizado na mesorregião Agreste e na
Microrregião Garanhuns do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com
Garanhuns e Palmeirina, a sul com Estado das Alagoas, a leste com Estado
das Alagoas, e a oeste com Lagoa do Ouro.
A área municipal ocupa 284,1 km2 e representa 0.29 % do Estado de
Pernambuco. Está inserido na Folha SUDENE de União dos Palmares na
escala 1:100.000.
A sede do município tem uma altitude aproximada de 391 metros e
coordenadas geográficas de 09 Graus 07 min. 44 seg. de latitude sul e 36
Graus 19 min. 49 seg. de longitude oeste, distando 257,7 km da capital,
cujo acesso é feito pela BR-101; PE-126/177/187, e BR-424.
O município foi criado em 27/05/1879, pela Lei Provincial n. 1.423, sendo
formado pelos distritos de: Corrente (sede) e Poço Comprido e pelo povoado
de Pau Amarelo e Olho d'Agua do Gois. Anualmente, no dia 27 de agosto,
Correntes comemora a sua emancipação politica.
O município de Correntes, est á inserido na unidade geoambiental do Planalto
da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando
entre 650 a 1.000 metros. Ocupa uma área de arco que se estende do sul de
Alagoas até o Rio Grande do Norte, o relevo é geralmente movimentado, com
vales profundos e estreitos dissecados. O município de Correntes encontra-se
inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú. Rico em água
devido a proximidade com o litoral facilitando na quantidade de chuvas da
região. Podemos contar ainda com 02 rios principais “Rio Mundaú e Rio
Correntes” e 20 riachos perenes.
Seus principais tributários são: os rios Mundaú, Correntes, Mundauzinho e
Caruru, além dos riachos: Periperi, Timbó, Caboge, da Imbira, da Laje, do
Dunga, Lavras, Olho d’ Água, Poço da Anta, do Maia, Conceição,
Umburana, Salgado, Cavaleiro, da Palha, do Fogo, da Estiva, Palmeira,
Brejo Grande, Correntes do Meio, Corrente do Canto, dos Cordeiros,
Mendes, Rodrigues, da Lontra, Gravatá, Pendurão, de Pedra, paquevira,

Boião, da Areia, Pica-pau, Cavaco, ingazeira, da Onça, Capim de Planta,
Aracuã, do Boi, do Brejo e Macacoa.
Devido ao desmatamento foram prejudicadas várias espécies, os animais
existentes sobrevivem em pequenas áreas preservadas. Espécies
ameaçadas: Animais: Veados, tatu, papa-mel, quati, tamanduá-bandeira,
capivara, lobo guará, etc. Aves: aracuã, sabiá, mambupé, juruti, galo de
campina, xexéu, patativa, curió, etc.
O rio Mundaú nasce no município de Garanhuns, com cerca de 69 km
percorrendo áreas do Estado de Pernambuco. O rio nasce na região do agreste
pernambucano, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco e desemboca
na Lagoa Mundaú, em Alagoas A bacia do rio Mundaú, em toda sua extensão,
tem uma área de 4.090,39 km², dos quais 2.154,26 km² no Estado de
Pernambuco (2,19% da área do estado).
O rio Correntes nasce no sítio Cova Triste é formado três nascentes e
desemborca suas águas no Rio Mundaú especificamente na rua da Barra.
Correntes conta com uma população de 17.901 hab. estatísticas IBGE/2014,
uma densidade: 52,76 hab./km², com altitude média de 391 m, seu clima é
tropical e seu fuso horário é UTC−3.
A economia do município das Correntes é baseada na agricultura, pecuária e
comércio em geral. Sua história é como em muitas outras cidades interioranas
e ribeirinhas, se deu por motivos religiosos, onde em 1826, o português Antônio
Machado Dias, abastado fazendeiro que residiu onde hoje é a cidade de
Correntes-PE, fez construir uma igreja dedicada ao santo de seu nome. Esse
fato atraiu grande número de pessoas que se foram agrupando em torno do
templo, formando a povoação que tomou o nome de Barra de Correntes
localizada as margens do Rio Correntes e do Rio Mundaú, posteriormente
passou a se chamar Correntes, nome que têm origem no rio de três nascentes
(que se chama 3 correntes) sendo, então, denominado de rio das Correntes.
Código de endereçamento postal de Correntes é 55315 – 000.
O código do município de Correntes do IBGE é 2604700. Existem 8 postos de
saúde (SUS) em Correntes.
O
Censo
realizado
pelo
IBGE
aponta
população
estimada
em 17.968 habitantes,
sendo
aproximadamente
8.610
homens
e 8.809 mulheres. A densidade demográfica de 53 km². Atualmente
existem 10.878 alfabetizados. Segundo censo na cidade de Correntes
existe 16.069 habitantes da religião católica, 895 habitantes da religião
evangélica e 10 habitantes espíritas.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal que é composto por indicadores
de três dimensões: longevidade, educação e renda. Este índice varia entre 0 e
1, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento humano. O
IDHM das Correntes/PE é 0.536.
Lei orgânica do município das Correntes Art. 2º do Título I e do Capítulo I diz:
São símbolos do Município: a bandeira; o escudo; o hino; e outros
estabelecidos em Lei Municipal.
O QUE REPRESENTA AS CORES DA BANDEIRA?
VERDE: Representa as matas, vegetação verde; LARANJA: O chão (terra) e as
riquezas naturais da nossa terra natal.
SIGNIFICADO DO BRASÃO:
O encontro dois rios: Rio Mundaú e Rio Corrente, vale circundado por morros, onde
se avista o deslizar manso do rio, paisagem verdejante, lugar fértil e aprazível, clima
ameno, águas abundantes; O pé de milho e de algodão: Os produtos cultivados na

época da fundação e durante um bom tempo: o algodão, o milho e o café; A data no
brasão: 27 de agosto de 1883 data magna do povo correntino, data em que nasceu o
nosso município.
AUTORA DO HINO DO MUNICÍPIO:
Arlinda Correia Brasil, nasceu a 15 de maio de 1914 na cidade das Correntes, onde
viveu uma infância e uma adolescência dentro dos princípios cristãos, sedo uma jovem
muito integrada a comunidade. Participou da maior parte dos eventos religiosos,
sociais e culturais desta cidade.
Foi solista do Coral da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e continuou
participando até a sua velhice. Aos 20 anos contraiu matrimônio com o Sr. João
Napoleão dos Santos do qual teve 5 filhos.
Seu amor pela terra natal sempre foi uma constante em sua vida, até que escreveu
uma poesia e colocou a música que se tornou o hino oficial da cidade.
Foi perseverante em sua vida cristã e ao partir a 13/04/1995 para a eternidade
deixando aos familiares, amigos e conhecido a saudade.
BREVE HISTÓRICO

Em 1826, o português Antônio Machado Dias, abastado fazendeiro que residiu
no local onde hoje é acidade de Correntes, fez construir uma igreja dedicada
ao santo de seu nome. Esse fato, gerador da criação de muitas povoações no
Brasil, atraiu grande número de pessoas que foram se agrupando em torno do
templo, formando a povoação que tomou o nome de Barra de Correntes,
posteriormente chamada de Correntes. Em 26 de julho de 1848, a Lei
Provincial nº 204 elevou o
povoado de Correntes à categoria de vila a qual foi anulada em 30 de maio de
1849 pela Lei Provincial nº 1.423 que recriou a vila, com a denominação de Vila
da Conceição, e criou no mesmo lugar a freguesia de Nossa Senhora da
Conceição de Correntes, tendo como sede a nova vila. A reinstalação ocorreu
em 27 de agosto de 1883. Correntes foi constituído em município autônomo em
12 de abril de 1893, com base no artigo 2º das disposições gerais da Lei
Estadual nº 52 (Lei Orgânica dos Municípios), de 3 de agosto de 1892.A Lei
Estadual nº 991, de 1º de julho de 1909, elevou a sua sede à categoria de
cidade. A origem do nome vem de um rio que possui três nascentes, por isso
batizado de como Rio das Correntes.
A Igreja Católica, inicialmente fundada na região pelo português Antônio Machado
Dias, da cidade de Porto, onde fazia parte do movimento dos miguelitas enviados
para o Brasil. Recebeu essa terra para fixar-se com os seus escravos e sua família,
por volta de 1826.
Igrejas católicas
 Nossa Senhora da Conceição;
 São Sebastião;
 Alto São José.
Igrejas evangélicas
 Assembléia de Deus;
 Assembléia de Deus (Ministério de Madureira);
 Kerigma;
 Igreja Batista;
 Maranata;
 Igreja Adventista do Sétimo Dia;
 Congregação Cristã no Brasil
 Comunidade Evangélica Fé Viva

Festividades religiosas
Entre os católicos predomina a religiosidade com festas em homenagem aos santos,
sendo as principais:
 São Sebastião – realizada em Pau-amarelo, Bairro da Bahia, Olho d’Água de
Góes e Poço Comprido.
 São José – Alto São José;
 Missa do Padre Cícero;
 Festa de Santa Luzia, realizada há vinte anos;
 Padroeira (Nossa Senhora da Conceição), que ocorre durante 9 noites.
Nesta cidade passaram 22 padres, dentre os quais o único que ordenou-se na Itália foi
o Pe. Pedro Magno de Godoy.
Mons. Carlos André Vieira Alexandre Paes – de janeiro de 2015 à dezembro de 2015
e o antecessor do atual Pe. Francisco Carlos Palmeira Nunes – de 07 de fevereiro
de 2016 até os dias atuais

MUNICÍPIO DAS CORRENTES - PERNAMBUCO

HISTÓRICO
A origem do nome do município vem de um rio de 3 nascentes (que se chama correntes) e
tem a denominação de rio das Correntes. Aí onde existiu uma fazenda de plantação de
cereais, pelos anos de 1826, o Antônio Machado Dias, fixou-se com sua família e uns cem
escravos.

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
Elevado à categoria de vila, pela lei provincial nº 204, de 26-07-1848, desmembrado
de Garanhuns. Pela lei provincial nº 239, de 30-05-1849, a vila foi extinta. Sendo
restabelecidos os foros de Vila, com a denominação Vila da Conceição, sede do termo *
Correntes, sendo criada também a paróquia sob a proteção da padroeira Nossa Senhora
da Conceição, pela lei º 1243, de 27-05-1879. Instalada em 27-08-1883. Pela lei municipal
nº 30, de 15-01-1896, é criado o distrito de Lagoa do Emídio e anexado ao município de
Correntes. Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de
Correntes, pela nº 991, de 01-07-1909.
Pela lei municipal nº 39, de 13-01-1917, são criados os distritos de Lagoa do Ouro e
Poço Comprido e anexados ao município de Correntes. Em divisão administrativa referente
ao ano de 1933, o município é constituído de 4 distritos: Correntes, Lagoa do Emídio, Lagoa
do Ouro e Poço Comprido. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-121936 e 31-12-1937. Pelo decreto-lei estadual 235, de 09-12-1938, o distrito de Lagoa do
Emídio passou a denominar-se Igapó e o distrito de Lagoa do Ouro a denominar-se Igatuá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos: Correntes,
Igapó ex-Lagoa do Emídio, Igatuá ex-Lagoa do Ouro e Poço Comprido. Pela lei estadual nº
3041, de 07-05-1958, o distrito de Igatuá volta denominar-se Lagoa do Ouro. Assim
permanecendo em divisão territorial datada de 01-07-1960. Pela lei estadual nº 3335, de 3112-1958, desmembra do município de Correntes os distritos de Lagoa do Ouro ex-Igatuá e
Igapó. Para formar o novo município de Lagoa do Ouro. Em divisão territorial datada de 3112-1963, o município é constituído de 2 distritos: Correntes e Poço Comprido e dos
Povoados: Pau Amarelo e Olho d’agua dos Góes. Assim permanecendo em divisão territorial
até 2017.

ASPECTOS FÍSICOS
População 17.419 Habitantes
Área do município 317,794 km2
Gentílico: correntense ou correntino

LOCALIZAÇÃO

Mesorregião

AGRESTE PERNAMBUCANO

Microrregião

GARANHUNS

Região de Desenvolvimento

AGRESTE MERIDIONAL

LIMITROFES

Norte Garanhuns e Palmeirina
Sul

Chã Preta - AL

Leste Santana do Mundaú - AL
Oeste Lagoa do Ouro

DISTRITOS
Correntes e Poço Comprido.
POVOADOS
Pau Amarelo e Olho-D’água de Góis.

CLIMA
O clima é do tipo Tropical Chuvoso, com verão seco, com temperatura média de 24º. A
estação chuvosa se inicia em janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se
adiantar até outubro.

VEGETAÇÃO
A vegetação do município é formada por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, próprias
das áreas agrestes.

RELEVO
Nas Superfícies suave onduladas a onduladas, ocorrem os Planossolos, medianamente
profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média
e ainda os Podzólicos, que são profundos, textura argilosa, e fertilidade natural média a alta.
Nas Elevações ocorrem os solos Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural média.
Nos Vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos,
imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, moderadamente ácidos, fertilidade
natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda Afloramentos de rochas.

GEOLOGIA
O município de Correntes encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema,
sendo constituído pelos litotipos dos complexos Cabrobó e Belém do São Francisco e da
Suíte Calcialcalina de Médio a Alto Potássio Itaporanga.

RECURSOS HÍDRICOS
Águas Superficiais

O município de Correntes encontra-se inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio
Mundaú. Seus principais rios são: Mundaú, Correntes, Mundauzinho e Caruru, além dos
riachos: Periperi, Timbó, Caboge, da Imbira, da Laje, do Dunga, Lavras, Olho d’ Água, Poço
da Anta, do Maia, Conceição, Umburana, Salgado, Cavaleiro, da Palha, do Fogo, da Estiva,
Palmeira, Brejo Grande, Correntes do Meio, Corrente do Canto, dos Cordeiros, Mendes,
Rodrigues, da Lontra, Gravatá, Pendurão, de Pedra, Paquevira, Boião, da Areia, Pica-pau,
Cavaco, ingazeira, da Onça, Capim de Planta, Aracuã, do Boi, do Brejo e Macacoa. Não
existem açudes com capacidade de acumulação igual ou superior a 100.000m3. Todos os
cursos d’ água no município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem
é o dendrítico.

Águas Subterrâneas
Domínios Hidrogeológicos

O município de Correntes está totalmente inserido no Domínio Hidrogeológico Fissural. O
Domínio Fissural é formado de rochas do embasamento cristalino que englobam o subdomínio rochas metamórficas constituído do Complexo Belém do São Francisco e do
Complexo Cabrobó e o sub-domínio rochas ígneas da Suíte calcialcalina Itaporanga.
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Correntes
Pernambuco - PE
Histórico
A origem do nome do município vem de um rio de 3 nascentes (que se chama 3 correntes)
e tem a denominação de rio das Correntes. Aí onde existiu uma fazenda de plantação de cereais,
pelos anos de 1826, o capitão Antônio Machado Dias, fixou-se com sua família e uns cem
escravos.
A vila de Correntes fora criada pela lei provincial nº204, de julho de 1848, o primeiro
território desmembrado do município de Garanhuns, que passava à categoria de município.
Gentílico: correntense ou correntino
Formação Administrativa
Elevado à categoria de vila com a denominação de Correntes, pela lei provincial nº 204, de
26-07-1848, desmembrado de Garanhuns.
Pela lei provincial nº 239, de 30-05-1849, a vila foi extinta, sendo seu território anexado ao
município de Garanhuns.
Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Correntes, pela lei º 1243, de
27-05-1879. Instalada em 27-08-1883.
Pela lei municipal nº 30, de 15-01-1896, é criado o distrito de Lagoa do Emídio e anexado
ao município de Correntes.
Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Correntes, pela
nº 991, de 01-07-1909.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2
distritos: Correntes e Lagoa do Emídio.
Pela lei municipal nº 39, de 13-01-1917, foram criados os distritos de Lagoa do Ouro e
Poço Comprido e anexado ao município de Correntes.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4
distritos: Correntes, Lagoa do Emídio, Lagoa do Ouro e Poço Comprido.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual 235, de 09-12-1938, o distrito de Lagoa do Emídio tomou o nome
de Igapó e Lagoa do Ouro a denominar-se Igatuá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Correntes, Igapó (ex-Lagoa do Emídio), Igatuá (ex-Lagoa do Ouro) e Poço Comprido.
Pela lei estadual nº 3041, de 07-05-1958, o distrito de Igatuá voltou a chamar-se Lagoa do
Ouro.
Pela lei estadual nº 3335, de 31-12-1958, desmembra do município de Correntes os distritos
de Lagoa do Ouro (ex-Igatuá) e Igapó, para constituir o novo município de Lagoa do Ouro.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Correntes e Paço Comprido.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

