
 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

1 

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) – 

TERESINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Teresina 

Secretaria Municipal de  Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEMDEC 

Setembro/2011 

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

2 

Ficha Técnica 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

 

Prefeito 

ELMANO FÉRRER DE ALMEIDA 

 

Secretário de Planejamento e Coordenação 

JOÃO ALBERTO CARDOSO MONTEIRO 

 

Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação 

CARLOS ANTÔNIO ALVES AFONSO  

 

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

ALEXANDRE MAGALHÃES PINHEIRO 

 

Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

 EMÍDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 

 

Equipe Técnica: 

Carmen Neudélia 
Eleonora Sampaio Fernandes 
Francisco José Chaves 
Gemma Galganni Medeiros 

 

 

 

 

 

 

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

3 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Presidenta: Dilma Vana Rousseff  

Vice-Presidente: Michel Miguel Elias Temer Lulia 

 

MINISTÉRIO DO TURISMO 

Ministro: Pedro Novais Lima 

 

SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

Secretário: Colbert Martins da Silva Filho 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

Diretor: Edimar Gomes da Silva 

 

COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS REGIONAIS I 

Claudio Corrêa Vasques - Coordenador 
Ana Carla Fernandes Moura - Técnica Nível Superior 
Marina Neiva Dias – Técnica Nível Superior 
Mário Rudá Pontes de Andrade – Técnico em Turismo 
Miranice Lima Santos – Técnica Nível Superior 
Ricardo de Sousa Mendes – Engenheiro 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

4 

 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV 

 

Diretor do Projeto 

RICARDO SIMONSEN 

 

Supervisor do Projeto 

FRANCISCO EDUARDO TORRES DE SÁ 

 

Coordenador do Projeto 

LUIZ GUSTAVO MEDEIROS BARBOSA 

 

Equipe 

André Coelho – Técnico em Planejamento Turístico e Patrimônio Histórico 
Carlyle Falcão – Técnico em Planejamento Turístico e Projetos de Infraestrutura 
Cristiane Rezende – Técnica em Planejamento Turístico e Cultura 
Emilia Zouain – Técnica em Planejamento Ambiental e Urbanismo 
Erick Lacerda – Técnico em Administração 
Fabíola Barros – Técnica em Administração 
Leonardo Vasconcelos – Técnico em Economia do Turismo e Análises de Viabilidade Econômicas 
Marcel Levi – Técnico em Fortalecimento da Gestão do Turismo 
Paola Lohmann – Técnica em Planejamento Turístico e Monitoramento 
Roberto Pascarella – Técnico em Planejamento Turístico 

 

 

 

 

 

 

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

5 

 
Sumário 

 

Ficha Técnica ................................................................................................................................ 2 

Sumário ......................................................................................................................................... 5 

Introdução ..................................................................................................................................... 8 

Resumo Executivo ...................................................................................................................... 10 

Apresentação .............................................................................................................................. 16 

1. Formulação de Objetivos do PDITS .................................................................................. 22 

1.1 Objetivo Geral do destino Teresina .................................................................................. 22 

1.2 Objetivos Específicos do destino Teresina ...................................................................... 22 

2. Diagnóstico Estratégico da Área Turística ....................................................................... 22 

2.1 Análise da Demanda turística atual .................................................................................. 23 

2.1.1 Perfil Quantitativo da Demanda Atual ............................................................................... 26 

2.1.2 Perfil Qualitativo da Demanda Atual ................................................................................. 31 

2.2 Análise da Demanda turística potencial ........................................................................... 39 

2.2.1 Análise da Demanda Potencial Internacional ................................................................... 40 

2.2.2 Análise da Demanda Potencial Nacional .......................................................................... 41 

2.3 Análise da Oferta Turística da Área .................................................................................. 46 

2.3.1 Análise dos Atrativos Turísticos ....................................................................................... 48 

2.3.1.1 Turismo de Negócios e Eventos..................................................................................... 49 

2.3.1.2 Turismo de Saúde ........................................................................................................... 54 

2.3.1.3 Ecoturismo ....................................................................................................................... 58 

2.3.1.4 Outros Segmentos Turísticos ......................................................................................... 73 

2.3.2 Análise dos serviços e equipamentos turísticos ............................................................. 76 

2.3.2.1 Sinalização turística ........................................................................................................ 77 

2.3.2.2 Centro de atendimento ao turista (CAT) ........................................................................ 77 

2.3.2.3 Setor de hospedagem ..................................................................................................... 78 

2.3.2.4 Setor de receptivo ........................................................................................................... 82 

2.3.2.5 Setor de alimentos e bebidas ......................................................................................... 83 

2.3.3 Nível de preços e serviços praticados no mercado ......................................................... 83 

2.3.4 Capacidade empresarial e de investimentos no turismo ................................................ 85 

2.3.5 Sistema de promoção e comercialização ......................................................................... 86 

2.3.6 Grau de integração entre a oferta e a cadeia de valor turística no município ............... 87 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

6 

2.3.7 Análise da necessidade de capacitação de mão-de-obra ............................................... 90 

2.4 Análise da Infraestrutura e dos serviços gerais encontrados na Área Turística ........... 91 

2.4.1 Rede de Acessos a Área Turística .................................................................................... 92 

2.4.1.1 Sistema de Transporte Aéreo ......................................................................................... 94 

2.4.1.2 Sistema de Transporte Rodoviário ................................................................................. 98 

2.4.1.3 Sistema de Transporte Ferroviário ............................................................................... 103 

2.4.2 Sistema de Abastecimento de Água ............................................................................... 104 

2.4.3 Sistema de Esgotamento Sanitário ................................................................................. 105 

2.4.4 Sistema de Limpeza Urbana ............................................................................................ 108 

2.4.5 Rede de Drenagem Pluvial .............................................................................................. 110 

2.4.6 Sistema de Transporte Urbano ....................................................................................... 111 

2.4.6.1 Acesso aos Atrativos .................................................................................................... 116 

2.4.7 Sistemas de Comunicação .............................................................................................. 117 

2.4.8 Iluminação Pública ........................................................................................................... 119 

2.4.9 Serviços de Saúde ........................................................................................................... 121 

2.4.10 Segurança na Área Turística ........................................................................................ 122 

2.5 Análise do Quadro Institucional na Área Turística ........................................................ 122 

2.5.1 Análise do Quadro Institucional da Gestão do Turismo ............................................... 124 

2.6 Análise dos Aspectos Socioambientais na Área Turística ........................................... 131 

2.6.1 Perfil do município ........................................................................................................... 132 

2.6.2 Identificação e avaliação de impactos ............................................................................ 136 

2.6.3 Gestão Ambiental Pública ............................................................................................... 137 

2.6.4 Gestão Ambiental nas empresas privadas ..................................................................... 139 

2.6.5 Controle territorial e planejamento ................................................................................. 139 

2.6.6 Grau de Participação Comunitária .................................................................................. 143 

2.7 Consolidação do Diagnóstico Estratégico ..................................................................... 143 

2.7.1 Estruturação da Matriz de SWOT .................................................................................... 163 

2.7.2 As Jornadas Participativas .............................................................................................. 171 

3. Validação da Seleção da Área Turística ......................................................................... 182 

3.1 Priorização dos Segmentos Turísticos ........................................................................... 182 

3.2 Priorização dos Atrativos Turísticos .............................................................................. 185 

4. Estratégias de Desenvolvimento Turístico ..................................................................... 189 

5. Plano de Ação .................................................................................................................. 196 

5.1 Visão Geral das Ações ..................................................................................................... 198 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

7 

5.2 Dimensionamento do Investimento Total ....................................................................... 207 

5.3 Seleção das Ações Priorizadas ....................................................................................... 211 

5.4 Descrição das Ações a serem implementadas nos primeiros 18 meses do Programa214 

5.5 Avaliação dos Impactos Ambientais decorrentes da implementação das ações do 

programa .......................................................................................................................... 223 

6. Feedback: acompanhamento e avaliação ...................................................................... 249 

ANEXOS .................................................................................................................................... 252 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES INICIAIS ................ 253 

 

 

 

 

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

8 

 
Introdução 

 

O presente Plano de Desenvolvimento de Turismo Sustentável – PDITS, para o município de 

Teresina foi realizado no período de Janeiro de 2010 a Agosto de 2011. Este plano tem por 

objetivo “orientar o crescimento do setor em bases sustentáveis, em curto, médio e longo prazo, 

estabelecendo as bases para a definição de ações, as prioridades, e a tomada de decisão”, e 

conforme descrito no Termo de Referência da Contratação “Deve, portanto, constituir o 

instrumento técnico de gestão, coordenação e condução das decisões da política turística e de 

apoio ao setor privado, de modo a dirigir seus investimentos e melhorar a capacidade empresarial 

e o acesso ao mercado turístico”. 

 

A metodologia utilizada na construção deste plano foi participativa. Conduzido pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEMDEC, o plano foi elaborado a partir de 

diversas plenárias com a participação de membros do trade turístico, empresários, representantes 

de entidades públicas e privadas das três esferas do poder público que possuem relação direta ou 

indireta com a atividade turística. Este plano nasce, portanto, de um esforço conjunto realizado 

pela SEMDEC/Prefeitura Municipal de Teresina e os atores que vivem e fazem o setor turístico 

municipal. 

 

As informações apresentadas neste plano foram obtidas em três fontes: (i) entrevistas com 

gestores públicos e empresários do setor; (ii) dados primários coletados diretamente no trabalho 

de campo no decorrer da construção do plano e; (iii) dados secundários oriundos de entidades de 

pesquisa municipais, estaduais e nacionais. 

 

As entrevistas com os gestores públicos e empresários ocorreram no decorrer de toda a 

construção do plano, sempre que necessário. Foram entrevistados gestores das diversas 

secretarias municipais e estaduais que possuem relação com a atividade turística no município, 

tais como as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, Planejamento, Esporte e Lazer, Superintendências de Desenvolvimento 

Urbano, Superintendência de Transportes e Trânsito, Fundação Centro de Pesquisas Econômicas 

e Sociais do Piauí – CEPRO, representantes de entidades da governança local tais como SENAC, 

SEBRAE, SENAI, SEST, ABRASEL, ABIH, Teresina Convention and Visitors Bureau, Associação 

Piauiense de Organizadores de Eventos – APOE, entre outras entidades listadas no decorrer do 
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plano. No caso dos dados secundários foram utilizadas informações do IBGE, INFRAERO, ANTT, 

Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, Fundação CEPRO/PI, SEBRAE, Secretarias 

Municipais, DATASUS, RAIS, JUCEPI, entre outras entidades públicas oficiais. 

 

Os dados primários foram coletados nas oficinas de construção do PDITS, nas visitas técnicas 

aos atrativos atuais e potenciais do município e junto aos atores locais do setor de turismo. Foram 

visitados pela equipe: 

 

 Todos os parques ambientais e áreas de preservação registrados no município; 

 Principais pontos turísticos indicados pela SEMDEC e apresentados em material 

promocional do município (além dos parques ambientais, o pólo de cerâmica do Poti 

Velho, as pontes do Sesquicentenário e a ponte metálica, os Rios Poti e Parnaíba, 

pontos comerciais como o Piauí Center Moda, Mercado Central de Teresina, entre outros 

pontos de interesse turístico); 

 Aeroporto e Terminal Rodoviário Municipal, bem como os acessos ao município a partir 

das rodovias estaduais e federais existentes no entorno do município; 

 As obras do Centro de Convenções (atualmente embargadas pelo TCU) e os locais onde 

se pretendem estabelecer novos equipamentos para eventos e convenções; 

 Locais onde se pretende realizar intervenções de tráfego. 

 

Para a coleta das informações primárias foram utilizados questionários estruturados aplicados 

junto aos diversos atores entrevistados, já citados anteriormente. Todo este conjunto de 

informações foram discutidas, consolidadas e validadas nas oficinas de construção do plano, junto 

com os atores locais e formam este plano. 

 

Este plano apresentará, portanto, um diagnóstico do setor de turismo no município de Teresina, 

bem como um Plano de Ação para o desenvolvimento da atividade local, integrando a atividade 

turística ao leque de oportunidades econômicas para geração de empregos e renda para a 

comunidade local. 
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Resumo Executivo 

 

Após o levantamento de toda a base de informações e análise destes dados, pode-se afirmar que 

a atividade turística no município de Teresina encontra-se em fase de crescimento, alavancada 

sobretudo pelo segmento de negócios e eventos. É notório o impacto da circulação de pessoas na 

cidade para a realização de negócios comerciais e para a participação em eventos técnicos e 

científicos.  

O trabalho pela busca de informações se revelou um obstáculo ao diagnóstico da atividade no 

destino, uma vez que a inexistência de dados primários, pesquisas de campo e estudos científicos 

exigiram um redobrado esforço de coleta de informações direta, através de visitas de campo e 

entrevistas com os principais atores locais, do governo municipal, estadual, federal, instituições do 

trade e até mesmo com alguns dos principais empresários do setor.  

Parte desta dificuldade reside no fato de apenas recentemente o município ter incorporado a 

atividade turística como elemento chave no processo de desenvolvimento econômico, 

acrescentando, em 2008, aos objetivos da então Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, o item do Turismo. Atualmente a secretaria responsável pelo desenvolvimento e 

implementação da política pública de turismo é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo – SEMDEC.  

Sendo assim, não é possível valorar cientificamente esta tendência de crescimento da atividade 

turística no destino, uma vez que não são realizadas pesquisas de demanda para constatação do 

número atual de turistas visitantes. Apenas existem os números de desembarque aéreo da 

INFRAERO, e de desembarque rodoviário da ANTT, o que inviabiliza a mensuração do número de 

turistas atuais e, consequentemente, o de turistas potenciais, uma vez que esses dados 

desconsideram os desembarques de residentes no destino. 

Porém, o estudo mais detalhado dos atrativos e da dinâmica do município nos permite apontar a 

realidade atual em termos de segmentos consolidados e potenciais e atrativos com potencial para 

se tornarem produtos turísticos de alta visitação. No entanto, é perceptível que a atividade turística 

somente agora começa a ser percebida como uma importante fonte de geração de emprego e 

renda para o município. Resultado disso é que não é possível se identificar um posicionamento de 
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mercado em relação ao destino nem mesmo uma identidade promocional do destino com a 

atividade.  

Turisticamente, a cidade de Teresina historicamente foi tratada apenas como o principal portão de 

entrada para o Estado do Piauí. Este sim possui uma identidade e posicionamento bastante 

firmado com os pólos Costa do Delta (no Delta do Rio Parnaíba) e no Polo das Origens (tendo 

como foco os achados arqueológicos na cidade de São Raimundo Nonato). A falta da 

estruturação e do planejamento turístico na cidade termina por reforçar esta ausência de 

posicionamento próprio e o posicionamento estadual termina por ofuscar os potenciais do 

município. 

Sendo assim, este trabalho coletou pistas e informações que ajudassem na interpretação do 

potencial latente e do posicionamento turístico informal que a cidade vêm assumindo ao longo dos 

últimos anos. Importante ressaltar que se assume como informal, pois não existe, atualmente, um 

Plano Estratégico, Plano Diretor ou mesmo material promocional municipal que demonstre esforço 

ou estudo da Prefeitura Municipal em firmar comercialmente uma imagem, que se forma à revelia 

do destino. 

Para auxiliar neste diagnóstico, foi identificado no município a presença de pesquisas realizadas 

pela Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – CEPRO, que se constituem 

na melhor fonte de informações primárias disponível no destino. Estas pesquisas se realizaram 

desde o ano de 1996 até o ano de 2002 de forma sistemática. No período de 2002 a 2009 as 

pesquisas não seguiram a mesma sistemática no tocante a número de coletas anuais, quantidade 

de questionários aplicados e periodicidade das coletas. Sendo assim, apesar de não existirem 

dados que possam ser utilizados em uma série histórica, é possível analisar o desempenho deste 

setor realizando comparativos entre a realidade em 2002 e a realidade atual, detectando 

tendências de comportamento em relação aos turistas que visitam a cidade e em relação à própria 

atividade em si. 

Somadas às coletas de informações primárias realizadas em campo nos atrativos e equipamentos 

turísticos locais foi possível realizar uma boa cobertura dos temas abordados no PDITS. 

Os dados apresentados neste relatório, no tocante ao perfil do turista, são facilmente 

compreendidos, uma vez que Teresina consolida-se atualmente como pólo de serviços de saúde, 

educação e comércio no interior do Nordeste, recebendo um grande número de pessoas que se 

deslocam com o objetivo de realização de negócios e participação em eventos. Portanto não é 

surpresa que este apareça como o principal segmento atual de turismo no município. 
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Em função deste segmento principal os resultados apresentam a expressiva maioria de turistas 

nordestinos e também a grande importância dos destinos emissores São Paulo e Distrito Federal, 

locais onde se encontram as matrizes das empresas que atuam no município. 

Ao mesmo tempo, existe na cidade um pólo de saúde e um pólo de educação que exercem uma 

grande influência nas cidades interioranas do meio norte, chegando inclusive a servir as capitais 

mais próximas do nordeste (São Luís e Fortaleza) e também do norte (Belém, Macapá e Palmas). 

Estes pólos são responsáveis por atrair um grande volume de empresas e instituições de ensino 

que terminam por dinamizar ainda mais o setor de negócios e eventos. 

Desta forma, fica claro, conforme apresentado, que o segmento de turismo de negócios e eventos 

é atualmente o principal responsável pelo fluxo de turistas no destino. Este segmento possui um 

grande potencial uma vez que os eventos de médio e grande porte ainda não são realizados na 

cidade por falta de estrutura capaz de albergar tais convenções.  

Sendo assim, a estruturação do setor pode potencializar ainda mais a rentabilidade desta 

atividade. Outro ponto importante de ser ressaltado é que o desenvolvimento deste segmento 

potencializará também o desenvolvimento de outros segmentos, uma vez que os turistas que se 

deslocam ao destino para participar de eventos ou reuniões de negócio poderão ser levados a 

conhecer os demais atrativos do município e desfrutar de mais tempo de permanência. A principal 

dificuldade para a estruturação deste setor reside no fato de não existir no município um Centro de 

Eventos/Convenções que tenha a capacidade de receber eventos de médio e grande portes, 

feiras regionais/nacionais e convenções de maior porte. 

Como potencial, foram identificados os segmentos de ecoturismo, turismo náutico e turismo 

cultural. O primeiro encontra seu principal argumento na presença de 31 parques ambientais 

regulamentados e preservados, com potencial de visitação turística e de estruturação de trilhas, 

roteiros integrados para conhecimento da flora e fauna local, entre outros atrativos. Este segmento 

pode funcionar como um complemento ao turismo de negócios e eventos, porém necessita ser 

estruturado em sua totalidade. Atualmente os parques não possuem infraestrutura, mobiliário 

urbano, sinalização turística, trilhas definidas e estruturadas, segurança, entre outros aspectos 

importantes. Apenas o parque do Encontro dos Rios já possui infraestrutura (centro de recepção 

de visitantes, arruamento, comércio de artesanato local e restaurante), mas ainda precisa 

melhorar em vários aspectos, tais como receptivo turístico, informações e sinalização turística. 

O turismo náutico aparece como opção pela situação geográfica de Teresina, cidade cortada por 

dois rios perenes com possibilidade de navegação em todos os períodos do ano. Porém, este 
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segmento se mostrou de difícil estruturação no curto e médio prazos devido a dois principais 

problemas: (i) necessita de uma infraestrutura própria, ainda muito incipiente no município, de 

barcos, marinas, piers, atracadouros, terminais fluviais, aluguel de equipamentos náuticos, entre 

outros, que atualmente inexistem no destino, apenas existe uma marina privada que não possui 

estrutura para atendimento de turistas; e (ii) a potabilidade da água do rio está comprometida em 

vários trechos em função do despejo do esgoto sanitário doméstico urbano sem tratamento 

adequado. 

Por fim, o turismo cultural também apresentou um potencial de crescimento de longo prazo e 

geração de renda, sobretudo para a comunidade local, envolvida com as atividades de artesanato 

e guias de turismo. O turismo cultural no destino pode ser estruturado a partir de dois elementos 

principais, (i) o Parque Municipal da Floresta Fóssil, já tombado pelo IPHAN e que, após 

estruturado têm um grande potencial de visitação e atração de turistas; e (ii) o artesanato 

representado pelo Polo de Cerâmica do Poti Velho, que possui características e identidade 

bastante peculiares e possuem um bom apelo turístico.  

Importante ressaltar que o município não possui patrimônio arquitetônico de interesse regional ou 

nacional que tenha capacidade de atração de turistas, nem possui festas, danças ou músicas que 

expressem sua cultura exclusiva, sendo as expressões populares de caráter regional. Porém, 

mesmo essas expressões populares sendo de caráter regional, possuem um apelo junto a um 

público nacional que pode também ser estruturado e explorado. 

A oferta de serviços e equipamentos turísticos no destino reflete o público que atualmente já visita 

esta cidade. Os hotéis atualmente em funcionamento, em sua maioria, possuem uma estrutura 

simples e direcionada ao público de negócios e eventos. Os principais hotéis da cidade, mais 

luxuosos e com melhor infraestrutura – Metropolitan, Luxor e Rio Poti – possuem auditórios, salas 

de convenções e espaços para realização de eventos de pequeno e médio portes, que atualmente 

encontram-se com as agendas tomadas em todo o ano, sobretudo em função da inexistência de 

um equipamento maior e mais estruturado para receber esses eventos. Desta forma, é possível 

encontrar no destino ofertas de hospedagem para os diversos níveis de exigência e padrões de 

consumidor que chegarem ao município. No tocante às opções gastronômicas, a cidade também 

está bem servida e apresenta uma boa rede de restaurantes e oferta de diversos cardápios de 

culinária regional, nacional e internacional. 

No item da oferta de serviços e equipamentos turísticos é importante ressaltar a pequena 

estrutura de agências de viagem no município e a quase inexistência de empresas de receptivo 
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turístico, que realizam apenas passeios para grupos fechados esporadicamente. Estas empresas 

podem explorar melhor o potencial dos principais atrativos do município e daqueles que 

despertam mais interesse dos turistas, tais como o Parque do Encontro dos Rios, o Parque da 

Floresta Fóssil e o Polo de Cerâmica do Poti Velho. 

Do ponto de vista da infraestrutura geral e da prestação de serviços básicos é possível identificar 

como principais desafios: (i) ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, 

que atualmente cobre apenas 16,48% da área urbana da cidade e não atende aos principais 

parques e pontos de interesse turístico da cidade; (ii) melhorar o sistema de drenagem pluvial, 

principalmente na Zona Norte e Leste da cidade que apresentam trechos com problemas sérios  

em períodos chuvosos; (iii) Ampliar a cobertura do serviço de transporte público urbano, sobretudo 

na ligação do aeroporto e da rodoviária com o centro da cidade e os pontos de interesse turístico; 

(iv) melhorar o sistema viário urbano para complementar ligações de acesso aos parques do 

Zoobotânico, com o prolongamento da Av. Raul Lopes, e do Parque da Floresta Fóssil, com o 

prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco, além do alargamento da Av. Guaporé, um dos 

principais acessos ao aeroporto; e (v) ampliar a infraestrutura do aeroporto, tanto no que tange ao 

terminal de passageiros quanto à capacidade de operação. 

Todos esses elementos estão evidenciados na Matriz de SWOT e devidamente apresentados e 

justificados no diagnóstico. As estratégias planejadas e pensadas para o desenvolvimento do 

destino também estão apoiadas neste cenário atual.  

Desta forma, este Plano aponta como principais objetivos para o setor do turismo no município (i) 

qualificar o destino, melhorar a qualidade do serviço prestado, da infraestrutura dos atrativos e dos 

produtos ofertados, (ii) aumentar o fluxo de turistas, o tempo de permanência média e o gasto 

diário dos turistas que chegam ao município, e (iii) consolidar a imagem de destino de negócios e 

eventos com um valor agregado pelo oferecimento de opções de entretenimento e lazer 

diversificadas. 

Para alcançar estes objetivos foram traçadas estratégias que atuarão nos cinco principais temas 

que levarão ao desenvolvimento do setor: a qualificação do produto turístico, a promoção e 

comercialização do destino, o fortalecimento institucional e das instâncias de governança do setor, 

a infraestrutura geral e prestação de serviços básicos e a gestão ambiental dos atrativos do 

destino. 
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Estas estratégias estão detalhadas em um Plano de Ação que aponta a prioridade dos 

investimentos para o curto, médio e longo prazos, de forma a consolidar a imagem projetada pelo 

destino nos seus mercados alvo e estruturar a atividade para receber mais turistas, aumentar a 

receita da atividade na composição do PIB municipal e ampliar a permanência média destes. 
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Apresentação 

Localizada em um entroncamento rodoviário e distando quase 350 km do litoral do Piauí, que dá 

acesso às principais capitais das regiões norte e nordeste, Teresina tem uma localização 

estratégica para seu desenvolvimento, que contribui para exercer papel de pólo econômico 

regional no setor terciário – especialmente nos segmentos de saúde e educação – exercendo uma 

forte influência sobre parte da população de 05 estados: Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e 

Tocantins. 

Figura 01. Situação geográfica de Teresina 

Fonte Google Maps, 2010. 

Com um total de 1.756km2, e uma população estimada em 804.000 habitantes, Teresina possui 

uma densidade demográfica de 464,66 hab/km2, concentrados nos 242 km2 de área urbana e 

mais esparso nos 1.514 km2 de área rural. O território de Teresina apresenta as altitudes mais 

baixas do Estado, estando a zona urbana do município em uma altitude média de 72m. Esta 

configuração de altitude e densidade demográfica condensada na área urbana contribui com o 

aumento da sensação térmica no município. 
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A localização geográfica da cidade de Teresina lhe confere aspectos peculiares em relação 

à umidade relativa do ar, ao sistema de chuvas, à ausência de ventos e às altas 

temperaturas durante o ano todo. O conjunto destas condições traz um certo desconforto 

térmico para a população, conferindo-lhe uma conotação um tanto pejorativa, 

historicamente popularizada como “cidade quente”. 

Os modelos climáticos regionais classificam a área em que se encontra Teresina como 

pertencente ao tipo Tropical com chuvas de verão e outono (Aw’) na classificação de 

Köppen e o tipo Termoxeroquimênico de caráter médio, no método de Gaussen. Dessa 

forma esse clima não apresenta as características típicas das estações do ano, tendo o 

mês mais frio temperaturas acima de 18º C.  

Os registros dos dados de temperatura para Teresina, indicam que a média anual 

compensada é de 26,7º C. Os maiores valores são registrados nos meses de agosto, 

setembro e outubro, onde a média das máximas é de 35,9º C. Os meses de temperaturas 

mais amenas correspondem a maio, junho e julho, período em que são registradas as 

mínimas próximas de 20º C. 

Diante destes dados pode-se perceber que as amplitudes térmicas são relativamente altas 

no intervalo dia/noite, porém muito baixas durante o ano. 

Destaca-se que esse fenômeno proporciona uma certa condição de desconforto térmico 

durante o dia, principalmente porque o sistema de ventos que chega à Teresina tem uma 

baixa velocidade, sendo classificado como “brisa” na Escala de Beaufort. 

Excepcionalmente, ocorrem em alguns dias do ano, ventos fortes associados a chuvas 

torrenciais geralmente no mês de janeiro, causando alguns problemas como 

destelhamento de prédios e queda de árvores em determinados pontos da cidade. 

Outro aspecto a ser considerado, com relação ao clima da cidade, corresponde à 

tendência do aumento térmico ao longo dos anos, pois, como em outras cidades, o seu 

crescimento eleva a densidade de construções, geralmente com materiais que absorvem 

grande quantidade de calor, como altos edifícios, vidro e concreto, além de outros fatores 

como o elevado índice de asfaltamento, a falta de espaços livres para a circulação do ar, o 

uso intenso de energia elétrica e as descargas dos veículos auto-motores. Esses são 

aspectos das cidades modernas que levam à formação de “ilhas de calor”.  
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Em Teresina, o fenômeno do aumento da temperatura urbana poderá estar sendo mais 

significativo nos últimos anos porque, além da redução do verde e dos corpos líquidos, 

vem ocorrendo uma grande injeção de gases e partículas poluentes na atmosfera, através 

das descargas do elevado número de veículos que anualmente são vendidos e circulam na 

cidade. Lima (1982, p. 2), considera um desses fatores de aumento de calor a crescente 

onda de fumaça que sistematicamente emoldura a cidade no período de setembro a 

novembro, resultante das queimadas que fazem parte do preparo dos solos agrícolas, no 

entorno da cidade. 

(Retirado da documentação apresentada pela SEMDEC) 

Segundo o documento intitulado “Perfil de Teresina: Econômico, social, físico e demográfico”, “a 

vocação econômica de Teresina para o comércio e a prestação de serviços têm um fundamento 

histórico, que vem desde sua fundação para ser a capital da província do Piauí, pois até então 

(1852), a capital era Oeiras – conhecida na época por Vila da Mocha – que, estando localizada na 

região semi árida, a aproximadamente 180 km do rio Parnaíba, dificultava a comunicação com 

toda a província, especialmente com o litoral piauiense, que já se constituía num importante posto 

de comércio externo e interno. 

Embora com os protestos da comunidade de Oeiras, a transferência da capital para Teresina (até 

então Vila Nova do Poti) tinha como motivação principal facilitar o comércio através do rio 

Parnaíba, que, sendo navegável, se tornava uma importante via de transporte. Além de ser um 

meio de transporte fundamental para o desenvolvimento econômico, a utilização do rio Parnaíba 

contribuiria para que a capital da província do Piauí deixasse de ser subordinada comercialmente 

à próspera cidade de Caxias, no vizinho estado do Maranhão. 

Tendo como presidente da província do Piauí o baiano José Antônio Saraiva, a mudança da 

capital aconteceu em 16 de agosto de 1852, data esta considerada da fundação da cidade de 

Teresina. O nome da nova capital foi uma homenagem de Saraiva à dona Teresa Cristina Maria 

de Bourbon (esposa de Dom Pedro II), italiana, cujo diminutivo do primeiro nome era 

“coincidentemente” Teresina. 

Algo importante a ser mencionado é o fato de Teresina ter sido a primeira cidade do Brasil a ser 

construída em traçado perpendicular (em forma de tabuleiro de xadrez) e, portanto, uma das 

primeiras a ser planejada desde sua fundação. 
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Saraiva, pessoalmente, tomou as primeiras providências: planejou tudo, com o cuidado de 

estabelecer logradouros em linhas paralelas, simetricamente dispostas, todas partindo do rio 

Parnaíba e da primeira edificação – a Matriz de Nossa Senhora do Amparo – até alcançar 1,5 km 

ao norte e ao sul, e a leste em direção ao rio Poti.” 

Atualmente, Teresina é a principal cidade do Estado do Piauí, com uma economia em crescimento 

e diversificada, porém com forte presença do setor de comércio e serviços e uma parcela ainda 

mais significativa da participação da administração pública.  

Gráfico 01 – Composição do PIB de Teresina. 

 

Fonte: SEMDEC, 2010. 

A cidade possui um dinâmico pólo de saúde, em expansão, que exerce influência nas cidades do 

interior do Nordeste e em toda a região do meio-norte (englobando desde o Ceará até os estados 

do Pará e Tocantins na região norte). Além disso, merece referência também o polo educacional 

que atende a toda a região do meio norte e também o crescente pólo de confecções que atrai 

cada vez mais compradores da região para o comércio local. 

Do ponto de vista turístico, o município de Teresina, capital do Estado do Piauí, é a principal porta 

de entrada dos turistas e residentes no estado, além de ser também a principal economia do 

Piauí. No ano de 2009, Teresina iniciou a preparação do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo – PRODETUR Nacional, com vistas a estabelecer um conjunto de investimentos neste 

setor de forma a estruturar e potencializar esta atividade econômica, que já apresenta grande 

importância na economia local. 
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No decorrer dos últimos anos a atividade turística tem se desenvolvido e se diversificado no 

município, que atualmente já começa a vivenciar um fluxo crescente de turistas, sobretudo nos 

segmentos de negócios e eventos e turismo de saúde. Ao mesmo tempo, esses segmentos tem 

se revelado complementares e interligados, uma vez que existe no município um crescente Polo 

de Saúde que, por sua vez, demanda uma crescente infraestrutura para a realização de negócios 

e eventos que, por fim, reforça o poder de atração de novos investimentos privados para o setor 

de saúde no município. 

Estes segmentos são os principais responsáveis pelo incremento recente na atividade turística do 

município, ainda incipiente. É notório o caráter regional deste turista, que se desloca, sobretudo, a 

partir dos estados do Ceará, Maranhão, Tocantins e Pará.  

Porém, não apenas esses segmentos apresentam potencial de desenvolvimento no município. 

Atualmente, Teresina faz parte de 03 roteiros turísticos no Estado, desenvolvidos pelo Ministério 

do Turismo e também constitui um dos 65 destinos indutores do turismo, ambos os trabalhos 

desenvolvidos pelo setor de desenvolvimento de turismo regional no ministério.  

No caso dos destinos indutores de turismo, Teresina é considerado como Polo, ao lado dos Polos 

Parnaíba e São Raimundo Nonato. Nesta classificação, Teresina é estudada como destino indutor 

com influência direta sobre 13 municípios em seu entorno. Naturalmente, a posição geográfica de 

Teresina, única capital de Estado nordestino que não se encontra no litoral, proporciona a este 

município uma influência marcante também em cidades de outros estados, que estão 

geograficamente mais próximas desta capital do que de suas próprias capitais, sobretudo nos 

estados do Ceará e do Maranhão. Esta condição facilita o desenvolvimento de Teresina como um 

importante centro de serviços e comércio, reforçando sua importância como pólo indutor de 

desenvolvimento na região. 

Teresina também faz parte de três roteiros turísticos do Programa de Regionalização do Turismo 

do Ministério do Turismo. O primeiro deles, denominado “Piauí Surpreendente” engloba os 

atrativos do Delta do Parnaíba e do Parque das Sete Cidades. O segundo roteiro denominado 

“Serra da Capivara: Terra de Aventura e Pré-história” explora os 30 sítios arqueológicos das 

redondezas do município de São Raimundo Nonato. Por fim, o terceiro roteiro, denominado “Piauí: 

Surpresa, Aventura e Mistério” inicia em Teresina, explorando a culinária e o artesanato regional, 

e avança para o litoral chegando ao Delta do Parnaíba e às jazidas de Opala no município de 

Pedro II e o Parque de Sete Cidades. Este último é um roteiro maior que incorpora elementos dos 

outros dois. 
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Porém, em todos os casos, o município de Teresina participa apenas como o portão de entrada 

devido ao aeroporto se localizar na capital do Estado.  

Apesar de encontrar-se defasado, o Planejamento Estratégico do Estado do Piauí é um 

importante documento na justificativa da seleção desta área turística. O documento, de 2002, 

estabelece como principais destinos turísticos do Estado os Polos denominados de “Costa do 

Delta”, “Teresina” e “Polo das Origens”. A tabela abaixo apresenta, na visão do Governo Estadual, 

quais os principais segmentos a serem desenvolvidos em cada pólo: 

Tabela 01: Polos do Planejamento Estratégico Estadual do Piauí, 2002. 

Pólo Produtos Turísticos 

Costa do Delta Ecoturismo no Delta  

Pólo das Origens Turismo Arqueológico na Serra da Capivara e Serra 

das Confusões  

Pólo de Teresina Turismo de Eventos e Negócios na Capital 

Fonte: Planejamento Estratégico Estadual, 2002 

Este mesmo Planejamento Estratégico de Turismo do Estado do Piauí, apresenta Teresina como 

importante destino, inclusive pela presença da principal porta de entrada dos turistas, o Aeroporto 

Senador Petrônio Portela. Desta forma, o plano indica a possibilidade de desenvolvimento de 

roteiros de ecoturismo e cultura como forma de ampliar a permanência deste turista que 

desembarca na cidade para se deslocar a outros destinos turísticos como o pólo Costa do Delta e 

pólo das Origens. 

Importante ressaltar que o município de Teresina já foi objeto de investimentos no setor de turismo 

por parte do PRODETUR NE I e II pelo governo estadual, com investimentos na capacitação 

profissional e estruturação de produtos turísticos, como o parque do Encontro dos Rios e a 

ampliação do Zoobotânico de Teresina. O Polo Teresina recebeu investimentos que ajudaram a 

estruturar esta atividade e são responsáveis, em parte, pelo recente impulso no setor. Espera-se 

que com o PRODETUR Nacional, realizando investimentos em estudos, estruturação de produtos 

turísticos e infraestrutura, a estratégia de consolidação da cidade de Teresina como destino 

turístico no estado do Piauí seja implementada, priorizando ações de curto prazo que estruturem e 

divulguem o destino.  
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A partir destes elementos, o governo municipal assume que o turismo, em função de sua 

amplitude e diversificação, apresenta-se como uma importante e promissora frente de negócios 

capaz de gerar empregos, distribuir renda, captar divisas e proporcionar melhoria da qualidade de 

vida. Neste sentido, adota a estratégia de caracterizar o turismo como uma das suas vertentes 

prioritárias de desenvolvimento sustentável, tornando o município um importante destino tanto 

para piauienses quanto para os demais brasileiros e turistas estrangeiros. 

1. Formulação de Objetivos do PDITS 

 

1.1 Objetivo Geral do destino Teresina 

Ampliar a participação do setor turístico na economia municipal, diversificando a oferta turística e 

qualificando o destino, proporcionando às comunidades locais a inclusão produtiva e o incremento 

de renda, respeitando os preceitos do desenvolvimento local sustentável. 

1.2 Objetivos Específicos do destino Teresina 

 Qualificar o destino, melhorar a qualidade do serviço prestado, da infraestrutura dos 

atrativos e dos produtos ofertados. 

 Aumentar o fluxo de turistas, o tempo de permanência média e o gasto diário dos turistas 

que chegam ao município. 

 Consolidar a imagem de destino de negócios e eventos com um valor agregado pelo 

oferecimento de opções de entretenimento e lazer diversificadas. 

2. Diagnóstico Estratégico da Área Turística 

 

Nesta seção, se apresenta a avaliação da situação estrutural da atividade na Área Turística 

cobrindo o perfil da demanda turística atual, a oferta do Polo, desde seus atrativos até o estado de 

suas infraestruturas e dos serviços básicos, o quadro institucional e os aspectos socioambientais 

relacionados com as atividades turísticas.  

 

O Diagnóstico Estratégico foi desenvolvido com base na análise dos seguintes elementos:  

 

 Demanda turística atual e potencial;  
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 Oferta turística, considerando, entre outros, atrativos, equipamentos, comercialização e 

investimentos; 

 Infraestrutura básica, como rede viária, abastecimento de água, limpeza urbana e 

segurança pública; 

 Arranjo institucional; e 

 Meio ambiente, do ponto de vista de sua gestão, controle, planejamento, participação 

comunitária e impactos. 

 

A análise destes elementos é apresentada nos tópicos a seguir. 

 

2.1 Análise da Demanda turística atual 

 

A Prefeitura Municipal de Teresina não realiza pesquisas para identificação e caracterização do 

perfil dos turistas que circulam na cidade e do setor de turismo. Na realidade o Turismo, enquanto 

atividade econômica, somente passou a ser estruturado no município após a incorporação do 

tema na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que com a criação da 

Coordenação de Turismo, passou a denominar-se Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, a partir de dezembro de 2008.  

 

Apenas, como base de referência, a pesquisa do Ministério do Turismo, denominada 

“Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil”, de 2007, aponta para um 

fluxo de 263 mil turistas que visitaram o Estado do Piauí naquele ano, não sendo possível 

determinar o número total de turistas que visitaram o município de Teresina. Porém, para efeito de 

planejamento da atividade turística e também para realizar projeções sobre os fluxos turísticos 

futuros no destino, é possível inferir que Teresina apresenta esse número de turistas, uma vez 

que é o principal portão de entrada do Estado, sede do único aeroporto em funcionamento 

atualmente e ponto de confluência das linhas rodoviárias que cortam o Estado. Adotando-se esta 

hipótese como correta, a projeção1 do fluxo de turistas para o município nos próximos cinco anos 

é a seguinte: 

 

                                                           
1
 Para realizar esta projeção foi aplicada a taxa de crescimento média do número de viagens domésticas apontadas no 

Plano Nacional de Turismo 2007-2010. 
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Fonte: Elaborado pela FGV, 2011. 

 

Conforme já relatado neste Plano, a obtenção de dados primários constituiu-se em atividade de 

difícil realização. Neste sentido, optou-se pela utilização de dados relativos a duas pesquisas 

(uma federal e outra estadual) que se realizam no território municipal: (i) Estudo de 

Competitividade dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional; e (ii) Estudo de 

Demanda da Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – CEPRO. 

 

Enquanto a primeira possui uma metodologia estruturada de coleta de informações primárias e 

uma base histórica que permite comparações e aferição de avanços na estruturação dos destinos 

turísticos, a segunda vem sendo realizada no município sem a manutenção de parâmetros 

metodológicos que permita usar e analisar sua base histórica, inclusive para caracterizar melhor o 

perfil e comportamento do turista que visita Teresina. Isso se dá em função de a Fundação 

CEPRO não ter mantido os padrões metodológicos nas suas pesquisas (período de coleta das 

informações, quantidade de amostras anuais, quantidade de questionários aplicados, etc.).  

 

No caso da pesquisa de demanda da Fundação CEPRO, as informações foram utilizadas como 

base de referência, uma espécie de “fotografia” do setor turístico no momento em que foi 

realizada. Para este tópico serão analisadas as informações coletadas em dois momentos 

distintos: novembro de 2002 e novembro de 2009, de forma a estabelecer avanços e retrocessos 

no comportamento geral da demanda no destino. 

 

Por fim, o Ministério do Turismo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) vem realizando o Estudo de competitividade dos 
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65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional desde 2008 e parte para o terceiro 

ano de sua aplicação. O objetivo de mensurar a competitividade é de servir de instrumento de 

acompanhamento estratégico para que os destinos estudados possam analisar seus indicadores 

em cada uma das dimensões do estudo e utilizar essas informações para planejar e desenvolver 

vantagens competitivas.  

 

O Estudo de Competitividade avalia sessenta variáveis, contidas em 13 dimensões: Infraestrutura 

Geral, Acesso, Serviços e Equipamentos Turísticos, Atrativos Turísticos, Marketing, Políticas 

Públicas, Cooperação Regional, Monitoramento, Economia Local, Capacidade Empresarial, 

Aspectos Sociais, Aspectos Ambientais e Aspectos Culturais.  

 

Com base em informações primárias e secundárias, atribuíram-se pontos e pesos às variáveis, 

gerando notas de 0 a 100 para cada dimensão. Também se utilizou um conjunto de pesos na 

ponderação das dimensões que, por sua vez, resultou em um índice global de competitividade do 

destino.  

 

Tratando-se de um estudo abrangente, os resultados do Estudo de Competitividade do Ministério 

do Turismo, SEBRAE e Fundação Getulio Vargas, realizados nos anos de 2008 e 2009, servirão 

de base analítica para o diagnóstico estratégico do município de Teresina. 

 

Para compreender a dificuldade de obtenção de informações apresenta-se abaixo o Estudo de 

Competitividade na dimensão Monitoramento, onde foram analisados os seguintes quesitos: (i) 

pesquisa de demanda; (ii) pesquisa de oferta; (iii) sistema de estatísticas do turismo; (iv) medição 

dos impactos da atividade turística; e (v) setor específico de estudos e pesquisas. 

 

O município de Teresina obteve nesta dimensão, em 2009, a nota 5,4, acima do resultado 

apresentado pelo destino na primeira edição do estudo (3,0), em 2008, numa escala de 0 a 100. 

Isso demonstra um baixo nível institucional no que se refere às pesquisas e monitoramento da 

atividade turística de um modo geral (figura 01). 
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Gráfico 2.1.1: Monitoramento 
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Fonte: Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional/2009. 

Entre outros motivos desse baixo desempenho estão a falta de realização de pesquisa de 

demanda periódica e de um inventário técnico de estatísticas turísticas. Também não há no 

destino relatórios de conjuntura turística ou um setor específico de estudos e pesquisas em 

turismo. 

 

 

2.1.1 Perfil Quantitativo da Demanda Atual 

 

Não existem atualmente, em âmbito municipal, estadual ou nacional, números que apontem o 

fluxo turístico atual para este destino. Os estudos do Ministério do Turismo não incluem estas 

informações para o Estado do Piauí nem para a capital, Teresina. Portanto, não é possível 

determinar a quantidade de turistas que desembarcam neste destino seja por via aérea ou 

terrestre. Apenas os números da INFRAERO e da ANTT podem nos dar uma ideia do fluxo de 

passageiros embarcados e desembarcados nestes terminais, mas sem a identificação de qual 

parcela destes desembarques corresponde a turistas que visitam o destino. 

 

 

Tabela 2.1.1.1: Evolução de Embarques e desembarques no aeroporto de Teresina 

ANOS 
PASSAGEIROS 

EMBARCADOS DESEMBARCADOS TOTAL 

2005 169.953 169.402 339.355 

2006 189.222 190.415 379.637 

2007 240.585 243.331 483.916 

2008 231.532 234.389 465.921 

2009 277.719 279.870 557.589 

Fonte: INFRAERO, 2010. 
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É possível verificar em uma análise simples que o movimento no terminal de passageiros do 

aeroporto de Teresina quase dobrou no decorrer dos últimos cinco anos. A partir destes números 

é possível trabalhar com a hipótese de que o fluxo de turistas que se deslocam ao destino 

também aumentou, ou seja, não apenas existem mais residentes do município que estão 

utilizando mais o modal aéreo em seu deslocamento, como também mais turistas tem chegado à 

cidade que é, inclusive, o principal porta de acesso ao Estado. 

 

Com relação à movimentação rodoviária, o Anuário Estatístico da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, apresenta os seguintes números: 

 

Tabela 2.1.1.2: Desembarque de passageiros em Linhas interestaduais 

DENOMINAÇÃO DA LINHA 
PASSAGEIROS 

IDA VOLTA TOTAL 

TERESINA (PI) - BACABAL (MA) 1.739 1.759 3.498 

TERESINA (PI) - PEDREIRAS (MA) 1.905 1.673 3.578 

TERESINA (PI) - SAO LUIS (MA) 54.320 41.636 95.956 

TERESINA (PI) - SAO LUIS (MA) 3.847 3.803 7.650 

TERESINA (PI) - SAO LUIS (MA) 212 180 392 

TERESINA (PI) - CAXIAS (MA) 642 647 1.289 

TERESINA (PI) - GOIANIA (GO) VIA BR-343/135 2.025 2.109 4.134 

PARNAIBA (PI) - GOIANIA (GO) 1.970 2.384 4.354 

FLORIANO (PI) - BRASILIA (DF) 646 804 1.450 

TERESINA (PI) - BRASILIA (DF) 2.161 2.253 4.414 

PARNAIBA (PI) - GOIANIA (GO) 664 737 1.401 

FLORIANO (PI) - BRASILIA (DF) 816 795 1.611 

TERESINA (PI) - BRASILIA (DF) 1.209 1.317 2.526 

TERESINA (PI) - BALSAS (MA) 7.545 7.132 14.677 

TERESINA (PI) - BALSAS (MA) 5.949 5.623 11.572 

FLORIANO (PI) - SAO LUIS (MA) 11.501 12.259 23.760 

FLORIANO (PI) - IMPERATRIZ (MA) VIA CAROLINA 
(MA) 12.601 13.134 25.735 

FLORIANO (PI) - CAROLINA (MA) 2.183 2.446 4.629 

FLORIANO (PI) - IMPERATRIZ (MA) VIA GRAJAU (MA) 2.693 2.679 5.372 

TERESINA (PI) - SAO BENEDITO (CE) 18.413 18.821 37.234 

TERESINA (PI) - CODO (MA) 8.044 16.260 24.304 

TERESINA (PI) - TIMBIRAS (MA) 6.530 5.410 11.940 

TERESINA (PI) - POCAO DE PEDRA (MA) 17.218 16.920 34.138 

TERESINA (PI) - PETROLINA (PE) 20.048 24.491 44.539 

TERESINA (PI) - VITORINO FREIRE (MA) 3.074 2.913 5.987 

UNIAO (PI) - VITORINO FREIRE (MA) 981 948 1.929 
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TERESINA (PI) - SAO DOMINGOS DO MARANHAO 
(MA) 1.161 1.132 2.293 

TERESINA (PI) - COLINAS (MA) 3.973 4.009 7.982 

TERESINA (PI) - TUNTUM (MA) 1.799 1.809 3.608 

TERESINA (PI) - BARRA DO CORDA (MA) 3.506 3.736 7.242 

ALTO LONGA (PI) - BARRA DO CORDA (MA) 3.754 3.214 6.968 

TERESINA (PI) - BELEM (PA) 3.373 3.285 6.658 

TERESINA-PCA SARAIVA (PI) - TIMON-RUA 
7/CONJ.BOA VISTA (MA) 3.024.274 3.024.286 6.048.560 

PICOS (PI) - BELEM (PA) 7.001 5.216 12.217 

TERESINA (PI) - BELEM (PA) 589 1.036 1.625 

TERESINA (PI) - BRASILIA (DF) 5.145 5.196 10.341 

TERESINA (PI) - ARAGUAINA (TO) 2.186 2.439 4.625 

TERESINA (PI) - BRASILIA (DF) 11.245 11.163 22.408 

TERESINA (PI) - BRASILIA (DF) 980 1.080 2.060 

TERESINA (PI) - SAO JOAO DOS PATOS (MA) 2.205 2.455 4.660 

TERESINA (PI) - PARAIBANO (MA) 2.190 2.337 4.527 

TERESINA (PI) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 13.601 12.439 26.040 

TERESINA (PI) - JUAZEIRO DO NORTE (CE) 3.778 3.076 6.854 

TERESINA (PI) - IMPERATRIZ (MA) 5.960 5.568 11.528 

COCAL (PI) - VICOSA DO CEARA (CE) 2.450 2.272 4.722 

TERESINA (PI) - JOAO PESSOA (PB) 2.345 2.898 5.243 

TERESINA (PI) - PARAMBU (CE) 5.643 5.648 11.291 

TOTAL GERAL 3.296.094 3.293.427 6.589.521 
Fonte: Anuário Estatístico 2008 – Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT 

 

Estes números apresentados nas estatísticas da ANTT é um importante termômetro para a 

mensuração do aumento do fluxo turístico no destino, uma vez que os principais mercados 

emissores são, além do próprio estado, a região nordeste, o que reforça a ideia de que o uso do 

modal rodoviário para acesso de turistas ao destino é ainda maior que o modal aéreo já 

apresentado. 

 

A pesquisa da Fundação CEPRO realizada em 2009 nos apresenta algumas informações mais 

detalhadas sobre o modal utilizado pelos turistas para chegar ao destino. Quanto ao transporte 

utilizado para chegar a Teresina, o turista serviu-se principalmente de voo regular (57,4%); 

seguido de ônibus de linha (34,4%). Aqui o dado relevante é que a grande maioria de pessoas 

que se utilizaram da rede hoteleira para pernoite (78,2%), chegaram por via aérea, enquanto que 

a maior parte (52,0%) dos turistas que se hospedaram em casas de parentes e amigos dos 

turistas/visitantes que chegaram em linha de ônibus. 
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Conforme adiantado anteriormente, na análise comparativa sobre a origem do turista que visitou 

Teresina na temporada de 2002 e 2009 (novembro), se verifica a manutenção de um perfil 

essencialmente nacional em contraste a uma presença praticamente residual de turistas 

internacionais, conforme apresentado nas figuras abaixo: 

 

Gráfico 2.1.1.1 – Origem do Turista para o destino Teresina nos anos de 2002 e 2009 

 

Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 

 

A análise desagregada da origem dos turistas nacionais nos permite verificar uma forte presença 

do público regional e também dos estados do norte do Brasil, confirmando assim a hipótese de 

que o raio de influência de Teresina abrange desde o interior do Nordeste até os principais 

estados do norte. A tabela abaixo apresenta esta distribuição em função dos dois períodos 

analisados: 

 

Tabela 2.1.1.3 – Origem dos turistas por Unidade da Federação e Região 

Regiões e Estados de Origem 
(%) 

2002 2009 

Norte 4 4,7 

Pará 2,9 2,5 

Acre 0 0,1 

Tocantins 0,3 0,6 

Amazonas 0,3 0,6 

Roraima 0 0,5 

Amapá 0,4 0,4 

Rondônia 0,1 0 

Nordeste 67,2 58,8 

Piauí 28 26 

Ceará 12,5 13,2 

Maranhão 12,5 6,2 

Pernambuco 7,4 5,9 
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Regiões e Estados de Origem 
(%) 

2002 2009 

Bahia 2,5 3,5 

Rio Grande do Norte 1,6 1,3 

Paraíba 1,5 0,8 

Alagoas 0,8 1,3 

Sergipe 0,4 0,6 

Centro-Oeste 10,4 9,8 

Distrito Federal 8,6 7,2 

Goiás 1,7 1,6 

Mato Grosso 0,1 0,5 

Mato Grosso do Sul 0 0,5 

Sudeste 16,6 22 

São Paulo 9,9 14,3 

Espírito Santo 0 1 

Rio de Janeiro 3,8 4 

Minas Gerais 2,9 2,7 

Sul 1,8 4,7 

Paraná 1,1 2,7 

Rio Grande do Sul 0,4 1,9 

Santa Catarina 0,3 0,1 

TOTAL 100 100 

Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 

Uma análise mais detalhada desta tabela nos permite concluir que a participação do público 

nordestino declinou no decorrer dos sete anos que separam a pesquisa, enquanto que a 

participação de turistas oriundos das regiões sudeste e sul se ampliaram, sobretudo com o 

incremento de emissões nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.  

 

Porém, em 2009, a maior presença de turistas continua tendo como procedência a região 

nordeste, com 58,8%, com forte presença dos turistas estaduais que representam 26,0% do total 

de turistas no destino. A região Sudeste contribui com 22,0% desse total sendo que São Paulo é o 

estado que mais emite turistas com 14,3%. A região Centro-Oeste fica com 9,8%, destacando-se 

o Distrito Federal com 7,2% dos entrevistados. 

 

Atualmente não é possível estimar o valor da receita turística. A SEMDEC tem tentado efetivar a 

análise do mercado turístico na composição do PIB municipal, mas ainda não existem dados que 

permitam realizar esta análise. Na busca de informações junto à Secretaria Municipal de Finanças 

não foi possível chegar a valores que permitissem mensurar ou ao menos estimar esse volume, 
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devido à estrutura de arrecadação municipal que não permite a desagregação dos subsetores que 

compõem o setor do turismo no município. 

 

 

2.1.2 Perfil Qualitativo da Demanda Atual 

 

As pesquisas realizadas pela Fundação CEPRO neste destino apontam como principais 

características qualitativas deste turista: 

 

a) Sexo e Faixa Etária – Tanto na pesquisa de 2002 quanto na de 2009 evidencia a 

predominância do sexo masculino, conforme apresentado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2.1.2.1 – Perfil Qualitativo dos Turistas - Sexo 

 

Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 

Percebe-se que no período que separa as duas pesquisas pouco mudou este perfil, existindo um 

leve incremento no turista de sexo feminino que passa de 37,1% em 2002 para 39% em 2009. 

Sobre a faixa etária, percebe-se uma alteração no perfil do visitante. Enquanto em 2002 

prevalecia a faixa de 36 a 50 anos (42,2%) em 2009 aparece como principal a faixa de 26 a 35 

anos (35,7%). Segundo as informações coletadas no destino, esta alteração no perfil pode ser 

resultado do fortalecimento das atividades educacionais no município, que tem se transformado 

em polo de educação nos últimos 10 anos e atraído um público cada vez mais jovem para o 

município. De qualquer forma, esta alteração recente no perfil do turista traz consigo importantes 

oportunidades que serão avaliadas mais à frente neste documento. 
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Gráfico 2.1.2.2 – Perfil qualitativo dos turistas – Faixa etária 

 

Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 

 

b) Escolaridade e Estado Civil - No item nível de escolaridade, o destaque foi para o de 

nível superior em ambas as pesquisas (51,7% e 60,3% respectivamente) já incluídas 

nestas percentagens as pessoas com pós-graduação. Neste sentido o gráfico abaixo 

demonstra que o perfil do turista, apesar de alterada a média etária, manteve o grau de 

escolaridade. 

 

Gráfico 2.1.2.3 – Perfil qualitativo dos turistas – Escolaridade 

 

Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 
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Quanto ao estado civil, é notória a mudança no perfil, acompanhando a mudança da faixa etária 

neste período. Enquanto em 2002 60,4% dos entrevistados disseram ser casados, em 2009 

apenas 50,9% responderam da mesma forma. Neste item houve um grande crescimento de 

turistas solteiros, que passou de 29,2% em 2002 para 41,6%, em 2009. Assim como no item da 

faixa etária, essa mudança no perfil do consumidor pode abrir grandes leques de oportunidades 

para a exploração da atividade turística no destino. O gráfico abaixo apresenta esta tendência. 

 

Gráfico 2.1.2.4 – Perfil qualitativo dos turistas – Estado Civil 

 

Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 

 

c) Nível de sociabilidade e uso de rede hoteleira – Sobre o nível de sociabilidade, 

sobressaem os que estavam viajando desacompanhados (75,6% em 2002 e 70,9% em 

2009). Este perfil corrobora a hipótese da SEMDEC de que o perfil do turista 

predominante é o de negócios e eventos, que se desloca ao destino sem 

acompanhantes para realizar suas atividades profissionais. Porém, os números 

apresentados também apontam um dado interessante para o planejamento do turismo, o 

aumento do número de turistas que viajam com a família ou com amigos, sugerindo o 

incremento na viagem de lazer. 

 

Gráfico 2.1.2.5 – Perfil qualitativo dos turistas – Uso da rede hoteleira 
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Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 

 

Interessante observar no gráfico 2.1.2.5. que permanece a tendência de perfil do turista 

desacompanhado, o que termina por beneficiar a classe hoteleira, uma vez que este turista se 

utiliza da rede hoteleira para sua hospedagem. O percentual de turistas desacompanhados que se 

utilizam da rede hoteleira é alto nas duas pesquisas, por mais que tenha havido um decréscimo 

entre 2002 e 2009, mas ainda está em patamares acima dos 70%. Apesar de não apurar as 

razões para essa mudança os resultados da pesquisa apontam que os turistas que viajam com a 

família e se hospedam na rede hoteleira quase dobra no período analisado, saltando de 5,4% 

para 9,5%. 

 

d) Gasto Médio Diário Individual e Tempo de Permanência média – No decorrer do 

tempo entre as duas pesquisas analisadas como referência, percebe-se um aumento no 

gasto do turista apesar de não haver um aumento no tempo de permanência na 

localidade. A tabela abaixo apresenta estas informações de forma consolidada. 

 

Tabela 2.1.2.1 – Informações Gerais do comportamento dos turistas no município 
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Rede Hoteleira Rede Extra-hoteleira Rede Hoteleira Rede Extra-hoteleira

Permanência na localidade 4,2 9,2 4,04 7,46

Gasto Aproximado na Localidade (R$) 450,18 337,49 693,09 607,15

Pessoas incluídas no Gasto 1,1 1,4 1,23 1,4

Gasto Per capita dos Turistas (R$) 393,18 249,84 564,47 433,54

Gasto per capita/dia (R$) 94,25 27,18 139,83 58,14

Renda média dos entrevistados (R$) 3.982,27 1743,15 5.502,40 2.382,61

2002 2009
Variáveis

 

Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 

 

Apesar de o tempo de permanência no local dos turistas que estão na rede extra-hoteleira ser 

maior em ambas as pesquisas do que o tempo de permanência dos turistas que estão na rede 

hoteleira, os gastos realizados por este segundo são bastante superiores ao primeiro. Não apenas 

pela realização dos gastos com hospedagem, mas também pelo maior poder aquisitivo que 

permite também mais gastos em outros itens. Na média dos gastos diários individuais, 

independente de estar na rede hoteleira ou não, os números de 2002 e 2009 (R$ 45,48 e R$ 

86,89) apresentam um grande aumento, localizando-se acima do gasto médio individual diário 

nacional que é de R$ 58,60 (em 2007)2. Porém ainda segundo as fontes do Ministério do Turismo, 

o tempo de permanência média dos turistas nacionais é de 8,5 dias, bem acima da média de 

Teresina que era de 6,9 em 2002 e de 5,71 em 2009. 

 

e) Perfil do Gasto e Motivação de Viagem – De modo geral os itens que mais 

contribuíram na composição dos gastos foram: hospedagem, compras e alimentação No 

caso dos turistas que não utilizaram a rede hoteleira, os itens mais significativos são 

compras e alimentação, conforme apresentado nos gráficos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Segundo dados da Amostra Domiciliar do Ministério do Turismo, 2007. 
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Gráfico 2.1.2.6 – Composição do Gasto 

 
Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 

 

Nos dados referentes à composição dos gastos dos turistas que utilizaram a rede hoteleira é 

possível detectar a queda na importância do gasto com hotelaria e um pequeno aumento no gasto 

com alimentação. Parte deste movimento pode ser explicado pelo aumento dos preços no 

mercado de alimentação, mas em parte este movimento pode significar também que em face do 

aumento do gasto médio no período o item hospedagem já não representa a metade dos gastos, 

ou seja, como os gastos com hospedagem permanecem relativamente os mesmos, aumentou-se 

o gasto nos demais itens, o que reduz percentualmente a importância deste item. 

 

Neste caso, o dado interessante para o planejamento turístico do município diz respeito à parcela 

do gasto destinada a diversão/passeios, que é muito reduzido. No caso dos turistas que utilizam a 

rede hoteleira, apenas 1,6% em 2002 e 6,4% em 2009 dos gastos são dedicados a atividades de 

diversão e passeios. Este percentual aumenta na composição dos gastos dos turistas que não 

utilizaram a rede hoteleira para 7,7% em 2002 e 13,8% em 2009, mas ainda são muito tímidos, 

revelando uma grande oportunidade para a ampliação de ofertas de produtos turísticos. 

 

No quesito da motivação para a viagem, o destino analisado, mesmo em período de baixa 

estação, apresenta como principal motivo da viagem, em ambas as pesquisas, a realização de 

negócios, seguida de visita a parentes e amigos. Os gráficos abaixo apresentam estas motivações 

de viagem e também como se comporta este item quando desagregada entre os turistas que 

utilizaram a rede hoteleira e os que utilizaram a rede extra-hoteleira. 
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Gráfico 2.1.2.7 – Motivação para viagem, 2002 e 2009. 

  
Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 
 

Para os turistas da rede hoteleira, o motivo negócios ocupa maior relevância, reafirmando o perfil 

deste hóspede, conforme se observa no gráfico seguinte. É importante ressaltar que a pesquisa 

aponta o perfil do turista que ocupa a rede hoteleira como um turista de melhor poder aquisitivo, 

que viaja quase sempre desacompanhado e que gasta mais com alimentação, porém pouco com 

diversão e passeios. Este turista que se hospeda na rede hoteleira viaja a negócios e pode ser um 

importante trunfo na construção da política pública do turismo no município se as estratégias 

conseguirem aumentar seu tempo de permanência médio e também oferecer atrativos que lhe 

permita trazer familiares e acompanhantes em suas viagens. 

 

Gráfico 2.1.2.8 – Motivação para viagem, 2002 e 2009 por Meios de Hospedagem 

 
Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 
 

Em se tratando do turista extra-hoteleiro, as principais motivações identificadas foram visita a 

parentes/ amigos e em seguida negócios, que aparecem como as mais relevantes. É natural que 

neste segmento de turistas a não utilização da rede hoteleira permita o aumento dos gastos em 

outros itens, como compras e diversão e passeios. Porém, o percentual de turistas que não 

Geral 2002 Geral 2009 

Rede Hoteleira 2002 
Rede Hoteleira 2009 
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utilizam a rede hoteleira e se deslocam ao município para a realização de negócios e tratamento 

de saúde ainda são bastante significativos. É necessário conhecer melhor quem é esse turista 

para traçar estratégias que permita ao município oferecer produtos turísticos destinados a este 

perfil, que difere bastante do perfil do turista que está usando a rede hoteleira. Os gráficos abaixo 

foram retirados da pesquisa e apresentam estes resultados. 

 

Gráfico 2.1.2.9 – Motivação para viagem, 2002 e 2009 por Meios de Hospedagem 

 
Fonte: Fundação CEPRO, 2002 e 2009. 
 

Importante ressaltar que, apesar de a maior motivação de viagem ser a realização de negócios, é 

irrelevante o número de pessoas que se utilizaram de agências de viagem para planejar sua 

viagem, em 2002 apenas 18,3% se utilizaram destes serviços, enquanto que em 2009 este 

percentual foi de 6,5%, indicando que se tratam de turistas que já conhecem o destino e que estão 

regressando a este município. Esta hipótese parece se confirmar uma vez que a maioria dos 

entrevistados em 2009 (72,4%) responderam que já estiveram em Teresina antes e o total de 

94,0% dos entrevistados demonstraram pretensão de regressar ao destino em outras 

oportunidades. 

 

f) Segmentos Atuais e Potenciais – A partir das informações da pesquisa de demanda da 

Fundação CEPRO pode-se concluir que o principal segmento turístico do destino é 

negócios e eventos. A maior motivação de viagem é a realização de negócios, o perfil do 

turista aponta também para a realização de atividades profissionais (viaja sem 

acompanhantes, com tempo de permanência média de 5 dias) e a rede hoteleira está 

sendo movimentada principalmente pelo turista que está se deslocando ao destino com 

motivação de realizar negócios.  

 

Rede Extra-hoteleira 2002 Rede Extra-hoteleira 2009 
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A situação geográfica do município, localizado em um entroncamento rodoviário, atrelado ao seu 

raio de influência comercial e educacional nas cidades do interior do Nordeste e na região Norte 

brasileira, proporciona o desenvolvimento natural das atividades de comércio e prestação de 

serviços. Os polos educacionais e de saúde também ajudam a firmar o destino como importante 

ponto para a realização de negócios. 

 

De forma complementar, identifica-se o Ecoturismo e o Turismo de Saúde como potenciais. 

Enquanto o primeiro se âncora na presença de 31 parques ambientais regulamentados no 

município, o que lhe proporciona uma cobertura verde em 40% do território, o segundo ganha 

força à medida que o Polo Médico e de Saúde do município se estrutura e se destaca na região 

de influência da cidade. 

 

A pesquisa da Fundação CEPRO aponta que, dos turistas que viajavam a passeio, 10,5% (em 

2002) e 33,4% (em 2009) responderam que os atrativos naturais foram decisivos na sua escolha 

pelo destino. Este é o principal item que motiva os viajantes a passeio a se deslocar ao município, 

apontando assim o grande potencial do Ecoturismo na região e no período de 2002 a 2009 mais 

que triplicou seu grau de importância no processo de escolha e decisão de compra do destino. 

 

Com relação ao Turismo de Saúde, apesar de ser apontado como principal motivação de viagem 

por 17,1% e 12,5%, em 2002 e 2009 respectivamente, essa tipologia de turismo não tem 

conseguido se firmar (repare no decréscimo entre 2002 e 2009) e tem se mostrado mais eficiente 

enquanto atividade econômica do que como tipologia de turismo. No tópico da análise da oferta 

esse item será melhor discutido. 

 

2.2 Análise da Demanda turística potencial 

 

A análise da demanda potencial foi realizada de forma qualitativa a partir dos estudos do 

Ministério do Turismo para as demandas nacionais e internacionais, uma vez que o município não 

possui dados referentes ao fluxo turístico atual ou série histórica que permita a realização de 

estudos de projeção de fluxo para impacto na demanda potencial. 

 

O Ministério do Turismo e a EMBRATUR tem envidado esforços no sentido de identificar os 

públicos nacionais e internacionais potenciais para os diversos atrativos e segmentos turísticos 

oferecidos pelos destinos turísticos brasileiros. Neste sentido, o Ministério do Turismo elaborou o 
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Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional e o Plano Cores – Marketing Turístico 

Nacional. 

 

2.2.1 Análise da Demanda Potencial Internacional 

 

A análise da demanda turística potencial do mercado internacional está fundamentada em 

pesquisa de opinião realizada com operadoras emissivas internacionais que comercializam o 

Brasil entre seus destinos, de acordo com informações oficiais da EMBRATUR e agregando os 10 

países que mais emitem turistas para o Brasil: Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Portugal, 

Estados Unidos da América (EUA), Argentina e Itália.  

 

As empresas entrevistadas são, nitidamente, de venda de viagens emissivas internacionais em 

seus países e definidas com base em listagens das principais operadoras internacionais que 

comercializam o Brasil, produzidas pela EMBRATUR. Foram escolhidas, prioritariamente, as 

empresas com maior oferta de produtos no Brasil e, em segundo lugar, englobando destinos na 

região nordeste. 

 

Dentre os destinos brasileiros comercializados pelas empresas entrevistadas, a região Nordeste é, 

notadamente, aquela que apresenta maior número de destinos turísticos comercializados pelo 

mercado internacional. É representada principalmente pelos estados da Bahia e de Pernambuco 

e, consequentemente, por seus destinos de lazer, sol e praia. 

 

Os operadores consideram a diversidade brasileira (grandes centros urbanos, praias, cataratas, 

carnaval, vida selvagem, aventura, ecoturismo, história, cultura) um excelente “mix” de produtos 

para uma viagem e, consequentemente, uma ótima potencialidade para o local que as detém. 

Eles acreditam que o atual posicionamento turístico do Brasil se deve ao país como um todo, mas 

concordam que existem algumas regiões mais destacadas, como Rio de Janeiro, Amazonas e 

São Paulo, bem como destinos de sol e praia no Nordeste, que fazem o país ser especialmente 

atrativo para alguns mercados.  

 

Os operadores internacionais entrevistados acreditam que o Nordeste tem grande potencial de 

vendas para o mercado internacional, uma vez que se caracteriza como um destino de sol e praia, 

o que é bastante atrativo para determinados mercados.  
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No caso do município de Teresina, o mercado internacional atual é representado apenas por 2% 

dos turistas, o que torna esse destino essencialmente nacional. Somado a isso, o mercado 

internacional compra o produto Nordeste do Brasil a partir do segmento de sol e praia, segmento 

esse inexistente em Teresina. Para complementar o aeroporto presente no município não é 

internacional o que dificulta ainda mais a chegada de turistas procedentes de outros países. 

Sendo assim, a análise da demanda potencial irá centrar mais no mercado nacional. 

 

2.2.2 Análise da Demanda Potencial Nacional 

 

A demanda do mercado turístico nacional foi avaliada por meio de pesquisa realizada com as 

mais importantes operadoras de turismo emissivo nacionais, ou seja, aquelas empresas 

responsáveis, em grande medida, pela operação dos produtos turísticos brasileiros 

comercializados junto ao mercado consumidor nacional e também internacional.  

 

Buscaram-se, através de listagens de entidades de classe do setor (Braztoa e Abav), selecionar 

empresas de grande relevância no mercado emissivo brasileiro, aquelas de maior visibilidade e 

que comercializassem destinos no nordeste brasileiro. Vale ressaltar que as empresas que 

compõem a listagem da Braztoa são responsáveis por 85% das vendas de pacotes turísticos no 

Brasil, constituindo praticamente o universo das vendas de viagens organizadas no país.  

 

É consenso entre os operadores entrevistados a grande potencialidade turística do Nordeste 

brasileiro. A região é uma referência no mercado turístico nacional por sua potencialidade, 

estrutura instalada e estratégias de fomento ao turismo e que, por esses motivos, desperta grande 

procura por parte dos turistas. 

 

O posicionamento turístico do Nordeste é creditado pela região como um todo, pois a mesma 

apresenta características e atratividade semelhantes entre seus estados, apesar de não terem a 

mesma magnitude. Há concordância que alguns estados se destacam na região, possuindo maior 

visibilidade. A Bahia é com certeza a destinação mais destacada, por seu histórico de 

investimentos no turismo, além de suas estratégias e investimentos em divulgação; o estado ainda 

possui características culturais fortes, beleza e alegria contagiantes, fácil acesso e estrutura para 

o turismo já instalada, tudo isso facilitando sua sobreposição aos demais estados do Nordeste. 
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Os estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte também foram citados como destaques 

na região Nordeste. Individualmente, acredita-se que Pernambuco possui enorme beleza e é uma 

destinação de fácil acesso; o Rio Grande do Norte, por sua vez, possui grande beleza e atrativos 

diversos para todas as idades; e o Ceará tem um histórico de grandes investimentos em 

divulgação turística, mas não foi mencionado seu potencial turístico. 

 

O Nordeste é visto pelos operadores brasileiros como uma região de potencial turístico 

consolidado, uma vez que apresenta um fluxo contínuo de turistas. Existe um entendimento de 

que a região Nordeste é uma destinação destacada em termos turísticos por um histórico de 

ações de investimento no turismo somadas à sua potencialidade, se destacando por ter 

enxergado seu próprio potencial e se colocado no mercado de maneira competitiva, antes das 

demais regiões brasileiras. 

 

O Plano Cores do Ministério do Turismo apresenta como principal mercado potencial, em todos os 

casos estudados nacionalmente, o próprio estado. Esta predominância de fluxos intra-regionais se 

explica em parte pelo fácil acesso e pouco tempo de deslocamento necessário até o destino e em 

parte pelo interesse em conhecer melhor o Estado onde reside o turista. Porém, os gastos per 

capita destes viajantes tem se mostrado abaixo da média, o que não ajuda na sustentabilidade e 

crescimento da atividade turística no destino. 

 

Complementarmente, o Plano Cores aponta que na região nordeste o turismo regional se 

apresenta com grande potencial de crescimento, sobretudo após o incremento da renda nesta 

região oriundo do crescimento econômico recente e dos programas sociais do governo federal. 

Nacionalmente o potencial do nordeste é menor, funcionando mais como um “nivelamento” de 

fluxos, que atualmente oscilam bastante por temporada. Porém, neste caso, o mercado nacional 

consome o segmento de sol e praia em maior escala, com um pequeno potencial para o 

Ecoturismo também. 

 

No caso do município de Teresina, o Estado do Piauí já é o principal emissor para este destino, 

porém verifica-se potencial para crescimento sobretudo com fluxos em municípios que se 

encontram mais afastados desta cidade. Regionalmente, os estados economicamente mais 

sólidos apresentam pouco fluxo de turistas para a região. À excessão do Ceará (atualmente 

responsável por 12,5% do fluxo turístico), os demais estados representam pouco do fluxo atual de 
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turistas. Pernambuco e, sobretudo, Bahia podem ser mercados potenciais a serem priorizados nas 

promoções futuras. 

 

Por fim, com relação ao mercado nacional, os principais emissores nacionais já são também 

grandes emissores para o destino. São Paulo e o Distrito Federal despontam como fortes 

emissores fora da região Norte e Nordeste, mas possuem potencial para incremento de emissões 

de turistas, em caso de desenvolvimento de novos produtos ampliando a oferta e agregado novos 

segmentos ao atual segmento de negócios e eventos.  

 

Segundo a pesquisa “Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil” do 

Ministério do Turismo, realizada em 2007, Teresina não foi citado como parte dos 30 destinos 

mais visitados do país, porém, quando questionados sobre os destinos mais “sonhados” 60,2% 

dos entrevistados responderam o Nordeste. Esse alto percentual pode significar um mercado 

potencial de grande relevância para o desenvolvimento da atividade turística no município, que 

atualmente é desconhecido pelos entrevistados, sobretudo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, 

onde 66,1% e 65,9%, respectivamente, responderam ser esse o seu destino dos sonhos. 

 

Para finalizar esta análise é importante ressaltar que segundo o quadro “Origens e Destinos dos 

Fluxos de Turistas das Viagens Domésticas por UF (em %) apresentado no relatório já citado, o 

Estado do Piauí possui como principais emissores, além do próprio estado, os Estados do 

Maranhão e de São Paulo. Porém, esses fluxos são muito baixos, o que faz com que o 

desempenho do Estado seja o pior na região Nordeste. Esse quadro, apresentado na página 

seguinte, é de fundamental importância para compreender o mercado potencial para o destino 

Teresina. Os principais emissores nacionais, SP, RJ, DF e MG não estão sendo levados a visitar o 

destino, enquanto que os principais emissores regionais, BA, PE e CE também não estão 

chegando à Teresina. Somado a isso, existe um importante contingente do Centro-Oeste, 

sobretudo de GO e MT, que possuem poder aquisitivo e disponibilidade de tempo para viajar e 

não estão sendo captados para o destino Teresina. 

 

Desta forma é possível analisar os públicos potenciais a serem trabalhados nas campanhas 

promocionais e no direcionamento dos investimentos no setor de turismo no município. 
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Figura 2.2.2.1 – Quadro de Origens e Destinos dos Fluxos de Turistas das Viagens Domésticas, por UF (em%) 

 

Fonte: Ministério do Turismo, 2009. 
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Importante ressaltar que necessidade de estruturação de sistema de informações turísticas no 

município para monitorar os atuais fluxos turísticos e poder determinar um perfil mais qualificado 

do turista potencial, direcionando assim os futuros investimentos na estruturação do setor e nas 

campanhas promocionais. 

 

Apenas como complemento, é válido frisar que o turismo sustentável tem como característica 

norteadora a condição de seus atrativos turísticos serem ambientalmente adequados, 

economicamente viáveis e socialmente justos. Portanto, torna-se fundamental para a prática do 

turismo o estudo da capacidade de carga dos atrativos turísticos, ou seja, uma mensuração de 

qual o limite máximo suportável de impacto podem sofrer esses recursos turísticos. Sendo assim, 

deve ser um pressuposto importante desenvolvimento do turismo sustentável tanto no que se 

refere ao uso atual quanto no uso potencial de seus atrativos. 

 

Desta forma, faz-se necessário a realização de estudos da capacidade de carga turística para 

mensuração do uso potencial para exploração turística nos principais atrativos do município. 

 

O estudo da capacidade de carga turística está atrelado a métodos de identificação e avaliação de 

impactos socioambientais. O município de Teresina ainda não possui um estudo sistematizado 

que utilize uma metodologia amparada em indicadores de sustentabilidade confiáveis que reflitam 

os limites da atividade turística para além do qual se produz o saturamento dos equipamentos, a 

degradação do meio ambiente ou a redução da qualidade da experiência turística. A identificação 

e caracterização dos atrativos naturais e artificiais, patrimônio histórico e cultural, vias de acesso à 

região, serviços turísticos ofertados, condições gerais da população local, infraestrutura básica na 

região, capacidade de carga dos atrativos turísticos, contribuirá para o zoneamento ambiental e 

turístico com vistas da construção de um cenário sustentável na região.  

 

O município de Teresina não realiza de forma regular ou mesmo pontual nenhuma pesquisa para 

identificar o perfil de sua demanda atual e para mensurar, mesmo que apenas superficialmente, o 

uso atual demandado em seus equipamentos turísticos. Apenas a Fundação CEPRO, do governo 

estadual, realiza, de forma não periódica nem regular, pesquisas pontuais para identificação do 

perfil da atividade turística no município. Isto significa que além de não conhecer sua demanda 

atualmente, a prefeitura desconhece o nível de uso potencial sustentável para a exploração de 

seus atrativos. 
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Qualquer observação realizada neste momento em relação ao nível de uso atual e potencial dos 

atrativos turísticos seria apenas empírica e sem fundamentos metodológicos que permitissem seu 

uso como fonte confiável para o desenvolvimento de hipóteses de trabalho.  

 

2.3 Análise da Oferta Turística da Área 

 

Antes de iniciar a análise técnica da oferta no município, é importante apresentar a avaliação da 

oferta realizada pelos turistas entrevistados pela Fundação CEPRO na pesquisa de demanda 

atual do polo. Estes turistas foram questionados sobre sua avaliação com relação a diversos 

aspectos da oferta e da infraestrutura local. 

 

Avaliação Geral dos Equipamentos e serviços turísticos – Quanto aos equipamentos 

turísticos, a pesquisa da Fundação CEPRO questionou aos entrevistados sobre sua avaliação 

referente a 12 itens, criando um índice cuja fórmula é apresentada abaixo: 

Índice = (Ótimo + bom) – (Regular + ruim + péssimo) 

Os resultados são apresentados na tabela abaixo: 
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Tabela 2.3.1 – Avaliação Geral dos Equipamentos e serviços turísticos em 2009 

Item Avaliado ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Índice

Equipamentos de lazer 10,2 64,4 18,7 4,9 1,8 49,3

Passeios oferecidos 14,6 63,1 15,9 4,5 1,9 55,4

Serviços receptivos/empresas 18,6 67,9 10,6 2,2 0,6 73,1

Hospitalidade do povo 45,3 47,3 6,7 0,4 0,3 85,2

Informações turísticas 15,6 57,3 13,2 7,7 6,3 45,8

Sinalização urbana/turística 7,5 55,4 27,3 6,3 3,5 25,8

Guias de turismo 17,8 66,8 9,6 4,1 1,2 67,1

Meios de hospedagem 24,0 62,0 12,3 0,0 1,8 71,9

Bares e restaurantes 20,1 67,9 9,7 1,4 0,8 76,1

Comércio e compras 13,8 69,7 14,8 1,5 0,2 67,0

Diversões Noturnas 23,0 63,7 10,8 1,7 0,8 73,4

Serviço de táxi 18,3 71 8,6 1,2 0,9 78,5

Comunicações (correio/telefone) 17,7 64,0 12,2 4,1 2,0 63,4

Serviços médicos 36,3 53,8 7,1 1,3 1,7 80,0

Segurança pública 6,9 54,0 28,6 7,9 2,6 21,6

Limpeza pública 6,1 52,0 30,6 8,3 3,0 16,2

Transporte urbano 1,9 51,6 32,8 8,5 5,2 7,1

Terminal rodoviário 5,9 33,0 29,3 21,3 10,5 -22,2

Aeroporto 3,1 40,3 34,8 11,9 9,9 -13,1

Urbanização 9,3 68,2 20,0 1,8 0,8 54,9

Equipamamentos e serviços turísticos

Infraestrutura

 
     Fonte: Fundação CEPRO, 2009. 
 

Importante ressaltar que os itens que receberam as piores avaliações foram, em ordem de pior 

avaliação, a sinalização turística (25,8), as informações turísticas (45,8) e os equipamentos de 

lazer (49,3), além do item “passeios oferecidos” ter ficado com uma avaliação também regular 

(55,4). As melhores avaliações foram concedidas aos itens Hospitalidade do povo (85,2), serviços 

de táxi (78,5) e bares e restaurantes (76,1). 

 

No tocante à infraestrutura os itens melhor avaliados foram o serviço de saúde (80, 0), as 

comunicações – correio e telecomunicações – (63,4) e a urbanização da cidade (54,9). Os piores 

itens avaliados foram o terminal rodoviário (-22,2), aeroporto (-13,1) e o transporte urbano (7,1). 

Relevante ainda ressaltar a avaliação do item segurança pública (21,6) considerada baixa na 

formação do índice. 

 

Os números que a avaliação revela condizem com as pesquisas conduzidas em campo no 

destino. A falta de centros de atendimento ao turista e a falta de material promocional levam à 
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dificuldade de disponibilização de informações turísticas e a falta da estruturação dos atrativos 

reforça a falta de sinalização turística no destino. Por fim, é notório que as condições dos 

terminais rodoviário e aéreo estão necessitando de intervenções urgentes, enquanto que o 

transporte urbano necessita de uma melhor estruturação para atender aos visitantes interligando 

os atrativos turísticos e os principais pontos da cidade. 

 

 

2.3.1 Análise dos Atrativos Turísticos 

 

Os atrativos proporcionam aos destinos a razão mais importante para o turismo de lazer. Muitos 

dos componentes da viagem de turismo são demandas derivadas do desejo do consumidor de 

conhecer o que um destino tem a oferecer em termos de atividades para “ver e fazer” (COOPER 

et al., 2007). 

 

Conforme apresentado no tópico da demanda, o principal segmento que atualmente tem 

respondido pelo crescente fluxo de turistas no município é o turismo de negócios e eventos. De 

forma complementar, identificam-se os segmentos de ecoturismo e turismo náutico em seu 

estágio inicial, caracterizando-se assim como segmentos potenciais. 

 

Como traço comum, percebe-se a falta de infraestrutura nos atrativos turísticos do município. 

Sejam de infraestrutura de acesso, de locomoção dentro do atrativo, de oferta de serviços 

agregados e até mesmo de manutenção dos espaços públicos. Dentre os atrativos, nos diversos 

segmentos, é possível identificarmos um variado nível de estruturação e de uso. Conforme será 

apresentado mais à frente, em alguns casos já existe uma infraestrutura incipiente implantada e 

com efetiva visitação turística e em outros casos o atrativo ainda não tem nenhum tipo de 

exploração educativa, comercial, científica ou cultural. 

 

Por outro lado, a relativa proximidade geográfica entre os pontos de interesse na cidade facilitam 

o deslocamento dos turistas, elemento importante para o desenvolvimento de roteiros integrados 

de visitação, incorporando os diversos segmentos atuais e potenciais. 

 

Para melhor compreensão das condições atuais dos atrativos turísticos, vamos analisá-los a partir 

do segmento turístico ao qual fazem parte. Importante ressaltar que apenas os principais atrativos 

serão descritos neste tópico. 
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2.3.1.1 Turismo de Negócios e Eventos 

 

De acordo com a definição do Ministério do Turismo, o Turismo de Negócios e Eventos 

“compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse 

profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e 

social”. 

 

Neste contexto, o Ministério do Turismo3 atribui a este segmento algumas características 

diferenciais que o destaca: 

 Oportunidade de equacionamento de períodos sazonais, proporcionando equilíbrio na 

relação entre oferta e demanda durante o ano, pois independe de condições climáticas e 

períodos de férias escolares; 

 Caracteriza-se como de alta rentabilidade, uma vez que o turista de negócios e eventos 

possui maior gasto médio que o turista de lazer, normalmente retorna mais vezes e com 

maior tempo de permanência no destino; 

 Os eventos e atividades de negócio funcionam como ferramenta de marketing para o 

destino, expondo-o significativamente na mídia e estimulando que o turista volte para fins 

de lazer e divulgue-o a outras pessoas; 

 As atividades de outros segmentos turísticos são incrementadas com as visitas 

realizadas por esses turistas em seus horários livres, em períodos pré ou pós-eventos, e 

em retornos futuros com familiares e amigos; e 

 Possibilidade de interiorização da atividade turística, pois podem ser realizados em 

cidades menores, desde que apresentem as condições e estruturas necessárias para a 

realização de eventos, reuniões e visitas de negócio. 

 

O desenvolvimento do turismo de negócios e eventos em Teresina está diretamente relacionado 

ao desenvolvimento das atividades do setor de serviços e comércio. Por se tratar de um 

importante centro comercial, por possuir um crescente polo de saúde e por oferecer uma ampla 

rede de instituições de ensino superior, públicas e particulares, a cidade tem atraído cada vez 

mais eventos de caráter técnico, científico e comercial. Ao mesmo tempo, o fluxo de pessoas que 

se desloca no município para realizar atividades comerciais também contribui para o incremento 

da receita turística. 

                                                           
3
 Os itens apresentados com marcador foram copiados do site do Ministério do Turismo 
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Somados a isso, por se tratar da capital do Estado do Piauí, é natural que a cidade de Teresina 

concentre os principais órgãos da administração federal e estadual em seu território, o que ajuda 

por dinamizar ainda mais este tipo de segmento no destino. Por se tratar do centro político e 

administrativo, Teresina é também o principal portão de entrada do Estado, facilitando o 

deslocamento deste turista de negócios e eventos. 

 

Por fim, é importante ressaltar que existem no município, segundo dados da PIEMTUR, 06 

empresas de prestação de serviços para organização de feiras e eventos com capacidade de 

atendimento de eventos de pequeno e médio portes, inclusive organizadas pela Associação 

Piauiense das Empresas Organizadoras de Eventos – APOE. 

 

Atualmente o município já recebe eventos de pequeno e médio portes, mesmo sem uma estrutura 

específica para esta finalidade, sobretudo nas áreas médica e educacional, porém não existem 

pesquisas específicas no destino que permitam apontar o perfil e comportamento destes turistas 

de negócios e eventos. A ausência destas informações dificulta a ação governamental de 

incentivo e potencialização do segmento. 

 

Existe na cidade um calendário de eventos culturais e de lazer que movimentam a região e 

aquecem o fluxo de pessoas no município, destacando-se como principais o Salão do Humor, 

Salão do Livro e encontros de associações de classe e festejos folclóricos locais. O calendário 

permanente de eventos inclui ainda atrações de moda, cultura, design, áudio e vídeo e artes 

plásticas. Estes eventos possuem apelo e atratividade regional e movimentam um considerável 

número de pessoas oriundas das cidades circunvizinhas e dos estados do Nordeste mais 

próximos de Teresina. Fazem parte deste Calendário permanente de eventos um total de 30 

eventos ao longo dos 12 meses do ano.  

 

Com relação a eventos de natureza técnica e científica, Teresina não tem se posicionado de 

forma proativa. Nos últimos 12 meses o Convention Bureau de Teresina não captou nenhum 

evento para a cidade. Todos os eventos que ocorrerão foram trazidos pelos empresários locais ou 

por associações de classe, demonstrando a necessidade de se estruturar um programa de 

captação de eventos para o município. 
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Importante ressaltar que a estrutura econômica do município reforça o desenvolvimento deste 

segmento de turismo, uma vez que o desenvolvimento da cidade como polo de serviços e 

comércio, polo de educação e polo de saúde da região, atrai cada vez mais profissionais para a 

realização de negócios, o que fortalece ainda mais a demanda pela realização de eventos 

profissionais, técnicos e educacionais no destino. 

 

Porém, atualmente o município não possui um centro de convenções que tenha capacidade de 

comportar grandes eventos nacionais ou internacionais. O centro de convenções do Estado, 

localizado no município, está em reforma há dois anos e a previsão de conclusão, que ainda não é 

definitiva, aponta para o final de 2010. Mesmo assim, este centro de convenções possui uma 

baixa capacidade de atendimento frente aos eventos que Teresina pretende captar para 

incrementar este segmento. O projeto atual do centro de convenções prevê, em seu maior 

auditório, o atendimento de 1.400 pessoas, além de pequenas salas de reuniões. Esta estrutura é 

insuficiente para a realização mesmo de eventos de médio porte. 

 

De forma complementar, a rede hoteleira do município tem se movimentado para cobrir esta 

lacuna. A demanda por áreas para a realização dos eventos (reuniões, congressos, seminários, 

palestras, entre outros) levou ao investimento privado na estruturação da indústria hoteleira para 

receber atender a esta demanda. 

 

Atualmente, segundo levantamentos da SEMDEC, existem 45 locais na cidade com auditório para 

a realização destes eventos. No total são 86 auditórios com capacidade total para a absorção de 

13.925 pessoas. O principal empecilho detectado é que esta rede de auditórios é constituída de 

pequenos espaços com capacidade de atendimento de 200 a 500 pessoas, apenas. Mesmo 

assim, no ano de 2009 foram contabilizados pela SEMDEC, um total de 30 eventos realizados, 

uma média de quase 03 eventos por mês, desconsiderando os usos destes espaços para 

pequenas reuniões de negócios. 

 

Os principais locais para realização de eventos estão listados e brevemente analisados 

qualitativamente na tabela abaixo: 
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Tabela 2.3.1.1.1 – Principais locais para realização de eventos em Teresina 

Local Capacidade No. 
Auditórios 

Condições de 

infraestrutura 

Acesso a 

internet 

Sistema 

Audiovisual 

Condicionador 

de Ar 

Rio Poti Hotel 1.500 pessoas 8 Excelente Sim Sim Sim 

Real Palace Hotel 930 pessoas 12 Muito Boa Sim Sim Sim (ar 

condicionado 

central) 

Luxor Piauí Hotel 400 pessoas 03 Excelente Sim Sim Sim 

Metropolitan Hotel 360 pessoas 04 Excelente Sim Sim Sim (ar 

condicionado 

central) 

UFPI 1.191 pessoas 09 Muita Boa Sim Sim (03 não 

possuem no 

auditório) 

Sim 

NOVAFAPI 820 pessoas 02 Excelente Sim Sim (com cabine 

no auditório) 

Sim 

Instituto Camilo Filho 320 pessoas 02 Excelente Sim Sim (sem cabine 

no auditório) 

Sim 

SEBRAE/PI 213 pessoas 01 Muito boa Sim Sim com cabine 

no auditório 

Sim 

FIEPE/SESI/SENAI/IEL 865 pessoas 06 Muito boa Sim Sim Sim 

OAB 500 pessoas 01 Muito boa Não Sim Sim 

Fonte: SEMDEC/Prefeitura de Teresina, 2010. 

 

A tabela com o total de locais propícios à realização de eventos é apresentada abaixo: 
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Tabela 2.3.1.1.2 – Capacidade Instalada para realização de Eventos em Teresina 

Local
Nº de 

Auditórios

Capacidade 

Total
Local

Nº de 

Auditórios

Capacidade 

Total

HOTÉIS 33 3.685 Aliança Casa Mater 1 40

Metropolitan Hotel 4 360 Clínica Dr. Flávio Santos 1 50

Luxor Piauí Hotel 3 400 Hosp. de Doenças Tropi-

Real Palace Hotel 12 930 cais Nathan Portela 1 40

Hotel Cabana 2 230 Sanatório Meduna 1 70

Rio Poty Hotel 8 1.500 Medimagem 1 60

Palácio do Rio 1 35 ÓRGÃOS PÚBLICOS 5 460

Executive Flat Rio Poty 3 230 Trib. de Contas do Estado 1 60

UNIVERSIDADES/FACULDADES 23 3.885 Receita Federal 1 200

Universidade Estadual  – PI (UESPI) 1 120 Ministério da Agricultura 1 100

Universidade Federal - PI (UFPI) 9 1.191 DER 2 100

Novafapi 2 820 ÓRGÃOS P/ESTATAIS 11 1.811

Facid 1 170 Sebrae 1 213

Facime 1 172 Sest/Senat 1 90

Unesc 1 70 Sesc/Senac 1 115

Fap 1 180 Fiepi/Sesi/Senai/Iel 6 865

Faculdade Santo Agostinho 1 300 Abav 1 28

Instituto Camillo Filho 2 320 Oab 1 500

Ceut 1 122 OUTROS 5 3.534

Instituto empresarial do Piaúí 1 150 Colégio das Irmãs 1 230

Ifet 2 270 Colégio Diocesano 1 299

CLÍNICAS E HOSPITAIS 9 550 Instuto dom Barreto 1 225

Unimed 1 100 Liceu Piauiense 1 125

Udi 24 horas 1 40 Instituto de Educação 1 255

HTI 1 90 Atlantic City 1 1.200

Clínica Santa Fé 1 60 Centro de Convenções 1 1.200

86 13.925

Tabela 26

CAPACIDADE INSTALADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM TERESINA. ANO: 2009

Fonte:  Secretaria de Turismo do Estado do Piauí

TOTAL

 

Além da falta de espaços para a realização de eventos, também foi levantado no trabalho de 

campo a ausência de espaços para a realização de eventos culturais que normalmente 

acontecem em paralelo aos eventos na programação social. A ausência de espaços para realizar 

as aberturas e encerramentos dos eventos com apresentações da cultura local e oferta de 

artesanato para os turistas, tem dificultado a formatação desta programação cultural. O espaço 

mais indicado para a realização destes eventos seria o Mercado Central de Teresina, uma vez 

que o Teatro Municipal possui uma agenda própria e de difícil adequação à agenda de eventos. 

 

O Mercado Central de Teresina deverá passar por uma requalificação para funcionar como um 

CAT e prover os espaços para a realização dos eventos sociais e apresentações. 
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2.3.1.2 Turismo de Saúde 

 

Na concepção do Ministério do Turismo o Turismo de Saúde “constitui-se das atividades turísticas 

decorrentes da utilização de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos e estéticos”. 

 

O polo de saúde é atualmente um dos principais arranjos econômicos da cidade. As atividades 

desenvolvidas em torno do polo tem se diversificado e empregado cada vez mais pessoas na 

cadeia produtiva que vai aos poucos se ampliando e se fortalecendo. Desta forma, o turismo de 

saúde tem se desenvolvido e ampliado sua influência dentro do conjunto de atividades 

econômicas que se estruturam ao redor do polo. 

 

De acordo com os dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES 

existe em Teresina atualmente, 469 empreendimentos privados registrados, sendo 13 hospitais 

privados especializados e 07 hospitais privados de atendimento geral.  

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

55 

Tabela 2.3.1.2.1 – Número de unidades por tipo de prestador 

 

Este polo agrega em torno de si, 2.118 médicos, segundo dados do CRM/PI, e um total de 4.237 

profissionais do setor de saúde, segundo informações do DATASUS. 

 

Além desta vasta gama de hospitais, existem ainda, segundo informações do CNES, 459 clínicas 

básicas, 507 clínicas especializadas e 291 clínicas odontológicas. Toda esta estrutura é 

movimentada por um elevado número de pessoas que se deslocam, principalmente, dos estados 

do Piauí (interior), Ceará, Maranhão, Tocantins, Pará e Amapá, em busca de tratamento de algum 

tipo de enfermidade, segundo dados do Perfil Econômico de Teresina, editado pela SEMDEC, 

este número chega a 40% da demanda total. 

 

Número de unidades por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento

 Dez/2007

Tipo de estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total

Centro de parto normal  -  -  -  -  - 

Centro de saude/unidade básica de saude 72 1 3  - 76 

Central de regulação de serviços de saude 3  -  -  - 3 

Clinica especializada/ambulatório especializado 7 1 103  - 111 

Consultório isolado 4  - 241 1 246 

Cooperativa  -  - 3  - 3 

Farmácia 1  -  -  - 1 

Hospital especializado 3  - 13  - 16 

Hospital geral 7 2 7  - 16 

Hospital dia  -  -  -  -  - 

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN  -  -  -  -  - 

Policlínica 2 3 11  - 16 

Posto de saude 2 2  -  - 4 

Pronto socorro especializado  -  - 2  - 2 

Pronto socorro geral  -  - 2  - 2 

Secretaria de saude 1  -  -  - 1 

Unidade autorizadora  -  -  -  -  - 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 6 1 86  - 93 

Unidade de saude da família  -  -  -  -  - 

Unidade de vigilancia em saude 1  -  -  - 1 

Unidade de vigilancia epidemiologia (antigo)  -  -  -  -  - 

Unidade de vigilancia sanitaria (antigo)  -  -  -  -  - 

Unidade mista 6  -  -  - 6 

Unidade móvel de nível pré-hosp-urgência/emergênci 1  -  -  - 1 

Unidade móvel fluvial  -  -  -  -  - 

Unidade móvel terrestre  -  - 1  - 1 

Pronto socorro de hospital geral (antigo)  -  -  -  -  - 

Pronto socorro traumato-ortopédico (antigo)  -  -  -  -  - 

Tipo de estabelecimento não informado  -  -  -  -  - 

Total 116 10 472 1 599 

Fonte: CNES

Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS
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Tabela 2.3.1.2.2 – Consultórios médicos instalados no município 

           459            507              87            291            257 

Fonte: CNES

            5,6             6,2             1,1             3,6 

Clínico - 

indiferente

Odontoló-

gico

Consultórios por 

10.000 habitantes

Consultórios

Clínica 

Especializ.

            3,2 

Consultórios segundo tipo

 Dez/2007

Clínica 

Básica

Não 

Médicos

 

 

Neste segmento, o município apresenta boas condições de oferta a seus turistas que se deslocam 

em busca do tratamento médico. Equipamentos novos e modernos em ambientes estruturados e 

com boa qualificação da equipe médica tem ajudado no desenvolvimento deste segmento turístico 

em Teresina. 

 

Porém, apesar de todo o aparato estrutural, este polo tem se desenvolvido com características 

bastante peculiares, segundo os levantamentos em campo. Primeiramente devido ao 

comportamento das pessoas que se deslocam ao destino em busca do tratamento médico. 

Segundo informações apuradas com a SEMDEC, apesar de não haver atualmente pesquisas 

detalhadas, este público é formado, em sua grande maioria, por pessoas de baixa renda que se 

deslocam até o município em busca de tratamento médico especializado e não fazem parte do 

universo de turistas consumidores de equipamentos, serviços e produtos turísticos. Em sua 

grande maioria, viajam acompanhados, mas permanecem no município apenas o tempo 

necessário para realizar os exames e tratamentos médicos, retornando ao seu local de origem em 

seguida. Hospedam-se na rede de pensões informais e apresentam gastos reduzidos em 

consumo, seja em alimentação ou em passeios e compras. 

 

Em segundo lugar devido ao comportamento dos micro e pequenos empresários que se 

estruturaram para atender esse público. Existe atualmente estruturada no município uma rede de 

pensões e hospedarias que albergam este público. O SEBRAE/PI possui uma listagem de 305 

pensões com cadastro neste órgão que são público para a realização de treinamento e 

capacitações para melhoria nas condições de atendimento ao cliente. Porém, a expectativa da 

SEMDEC é que existam mais de 400 estabelecimentos funcionando como pensões no município, 

entre estabelecimentos comerciais e residenciais. Esta rede de pensões está, em sua grande 

parte, pouco estruturada para receber este turista de baixa renda que se desloca ao município, 

inclusive não raramente não possui licença da vigilância sanitária para operar. Nestes casos, 

existem riscos à saúde do próprio cliente que utiliza essa rede de hospedarias além de um grande 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

57 

risco à saúde pública municipal. Importante aqui ressaltar que dos entrevistados pela Fundação 

CEPRO que utilizavam a rede hoteleira apenas 6% dos entrevistados responderam como 

motivação de viagem os serviços de saúde. 

 

Por fim, devido ao reflexo gerado por esta atividade no Sistema Único de Saúde do município. A 

imagem projetada pelo município como polo de saúde tem funcionado como uma grande 

motivação para o deslocamento ao destino por parte de pessoas que procuram o serviço do 

Sistema Único de Saúde de Teresina. Apesar de serem de outros municípios, de outros estados e 

até mesmo de outras regiões, existe um considerável fluxo de pessoas que vem se deslocando 

até o município não em busca da rede privada de tratamento médico, mas sim da rede pública. 

Este movimento tem causado um grande problema na saúde pública do município, que inclusive 

vem tentando sem sucesso aumentar a sua participação na repartição dos recursos do SUS. As 

duas tabelas seguintes, retiradas do Perfil Econômico de Teresina, apresentam dados que 

comprovam este problema de saúde pública. 

 

A primeira apresenta a expressiva participação de residentes em outros municípios e estados no 

número de internações total da rede SUS do município de Teresina. Já a segunda apresenta a 

participação do número de não residentes na realização de partos nos hospitais da rede pública 

municipal. 

 

Tabela 2.3.1.2.3 – Internação Hospitalar no Pólo de Saúde de Teresina por localidade de 

origem  
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Tabela 2.3.1.2.4 – Nascidos vivos segundo o local de residência da mãe  

 

 

Por todas as razões apresentadas, é recomendável que a atividade de saúde seja primeiramente 

tratada como setor econômico e estruturada como tal, para talvez em um segundo momento se 

pensar em estruturar o turismo de saúde. 

 

2.3.1.3 Ecoturismo 

 

Partindo para os segmentos potenciais, o ecoturismo desponta como um importante segmento na 

estratégia de diversificação que o município pretende desenvolver.  

 

Segundo o Ministério do Turismo, o Ecoturismo é o “Segmento da atividade turística que utiliza, de 

forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 

de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

estar das populações”. 

 

Atualmente, segundo levantamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM, 

existem 31 parques ambientais na cidade em diferentes níveis de uso e de preservação, listados 

na tabela abaixo.  

 

Tabela 2.3.1.3.1 – Listagem dos Parques Ambientais e Áreas de Preservação de Teresina 

DISCRIMINAÇÃO ENDEREÇO BAIRRO AREA (m²) 

CENTRO/NORTE 

Parque da Cidade  Avenida Duque de Caxias, 350 Primavera 170.000 

Parque Ambiental de Teresina 

(Jardim Botânico de Teresina)  

Avenida Freitas Neto Mocambinho 380.000 

Parque Ambiental Encontro dos 

Rios  

Avenida Boa Esperança, S/N Poti Velho 25.000 

Parque Municipal Acarape  Avenida Maranhão Acarape 120.000  
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Parque Ambiental Poti I  Limitado pela Avenida Marechal Castelo Branco e 

pelas pontes nos prolongamentos das Avenidas 

Petrônio Portela e Frei Serafim Porenquanto  

150.000 

Parque Vila do Porto  Margem esquerda do Rio Poti Água Mineral  55.000  

Parque Ambiental São Pedro  Margens do Rio Poti Poti Velho  10.000  

Parque Nova Brasília  Margens da Lagoa Nova Brasília Nova Brasília  50.000  

Parque Ambiental da Ilhota Margem do Rio Poti Ilhotas  80.000 

Parque Ambiental Floresta Fóssil Margem do Rio Poti Ilhotas  3.000  

SUL 

Parque Ambiental Rio Poti Avenida Celso Pinheiro Parque Rodoviário  3.510  

Parque Ambiental Haroldo Vaz  Rua 04 com Rua 07 Santo Antônio  5.000  

Parque Ambiental Prainha  Avenida Maranhão São Pedro  120.000  

Parque Ambiental Boa Vista  Rua Camarões com Rua Projetada Vila Boa Vista  20.000  

Parque Ambiental Angelim  Avenida Henry Wall de Carvalho Angelim  40.000  

Parque Ambiental Porto Alegre  Quadra D-01 com Quadra F-02 Res. Porto Alegre 40.000  

Parque Ambiental Porto Alegre I  Rua Barcarema com Rua do Amparo Loteamento 

Porto Alegre  

6.000 

Parque Ambiental Santa Clara  Avenida Manoel Victor Cordeiro Santa Clara  20.000  

Parque Ambiental Sete Estrelas Rua 08 com Rua 17 Loteamento Sete Estrelas  6.915  

LESTE 

Parque Mini-Horto  Rua Alzira Pedrosa por trás do DNER Noivos  18.000  

Parque Floresta Fóssil  Avenida Cajuína em frente ao Teresina Shopping 

Jóquei Clube   

160.000  

Parque Beira Rio  Avenida Raul Lopes em frente ao Riverside Jóquei 

Clube  

90.000  

Parque Raul Lopes  Avenida Raul Lopes Jóquei Clube  400.000  

Parque Nossa Senhora do 

Livramento  

Avenida Dr. Francisco Almeida Ininga  4.588  

Parque Caneleiro  Avenida Dr. Francisco Almeida Ininga  3.720 

Marina Residencial Marina Em frente a Quadra C Residencial Marina  8.000  

Vale do Gavião  Estrada da Cacimba Velha Vale do Gavião  197.000 

Tropical Parque  Avenida Antonieta Albuquerque Piçarreira  3.500 

SUDESTE 
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Parque Caneleiro II Ao lado do Loteamento Gurupi Gurupi  8.835 

Parque Frei Damião  Rua Auto do Paraguai Gurupi 18.840 

Parque Ambiental do Conjunto São 
Paulo 

Ao lado do Conj. São Paulo Parque Poti  50.000 

Fonte: Teresina em dados, 2009. 

 

A preservação da orla fluvial no perímetro urbano de Teresina é um diferencial atualmente não 

trabalhado como potencial turístico. 

 

Importante ressaltar a possibilidade de, em alguns destes espaços, agregar atividades de caráter 

esportivo, potencializando o uso turístico destes espaços. Apesar de não se configurar como um 

segmento principal atualmente, o Turismo de Aventura poderá ser explorado como uma vertente 

do Ecoturismo nestes parques e áreas de preservação. 

 

O município dispõe de legislação própria para o tombamento de patrimônio natural e edificado e 

também já possui estrutura turística em alguns destes parques municipais. Para uma melhor 

compreensão da situação atual dos principais atrativos turísticos naturais apresenta-se abaixo os 

cinco principais parques com potencial turístico. 

 

PARQUE DA CIDADE 

 

Inaugurado em 9 de maio de 1992, numa área de 17 hectares o parque da Cidade foi considerado 

área de preservação ambiental através da Lei nº 1.939 de 16 de agosto de 1988. Constitui-se um 

local para realização de atividades culturais / ecológicos e de apoio a educação ambiental para 

escolas e grupos comunitários. Foram identificadas mais de 120 espécies vegetais entre arvores, 

arbustos e ervas, agrupadas em 48 famílias.. No interior do parque o visitante encontra banheiros 

públicos, pontos de descanso e de observação. As trilhas levam o visitante a um passeio por toda 

a área do Parque. Destacam-se o ambiente aquático, espaço espacial, tanque de compostagem, 

trilha do rio Poti e do pomar, alem de outras denominadas de lago seco, da encosta, do bosque, 

do cascatão e do coreto. Apesar de já existirem estas trilhas necessitam de melhor estruturação, 

sinalização e incremento nas placas interpretativas da fauna local. 

 

 

Figura 2.3.1.3.1, 2.3.1.3.2 e 2.3.1.3.3: Imagens do Parque da Cidade 
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Fonte: FGV, 2010. 

 

 
Fonte: FGV, 2010. 

 

 
Fonte: FGV, 2010 
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PARQUE AMBIENTAL DE TERESINA (JARDIM BOTÂNICO) 

 

Conhecido também como Jardim Botânico de Teresina ocupa uma área de 38 hectares. Está 

localizado na Avenida Freitas Neto 6.415, no Bairro Mocambinho. Compreende a maior área de 

preservação permanente da capital. No Parque, são desenvolvidos pesquisas com elementos da 

natureza. Destacando-se também trilhas educativas para os visitantes e um auditório para cursos, 

seminários e treinamentos com capacidade para 50 pessoas. Em anexo funciona o Museu de 

Aves de Teresina. 

 

Figuras 2.3.1.3.4, 2.3.1.3.5 e 2.3.1.3.6: Imagens do Parque Ambiental de Teresina (Jardim 

Botânico) 

 

Fonte: FGV, 2010. 
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Fonte: FGV, 2010. 

 

 

Fonte: FGV, 2010. 

PARQUE DO ENCONTRO DOS RIOS 

 

Criado pela Lei nº. 2.262 de dezembro de 1993, localiza-se no bairro Poti Velho próximo ao 

Encontro dos Rios Poti e Parnaíba. Sua área é de 3 hectares e possui centro de recepção ao 

turista, com espaço de exposição, Monumento ao Cabeça-de-Cuia, palhoça, dois mirantes, um 

restaurante flutuante, trilhas, áreas para pesca, esporte aquático. O Parque é uma área de 
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preservação permanente e resgata a cultura popular através do inicio de seu povoamento e do 

artesanato, fonte da economia local.  

 

Figuras 2.3.1.3.6, 2.3.1.3.7 e 2.3.1.3.8: Imagens do Parque Encontro dos Rios  

 

Fonte: FGV, 2010. 

 

 

Fonte: FGV, 2010. 
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Fonte: FGV, 2010. 

 

PARQUE DA FLORESTA FÓSSIL 

 

Criado pelo Decreto nº 2.195 de 08 de janeiro de 1993. Está localizado no leito do rio Poti, numa 

área de 13 hectares, próximo ao Parque Poticabana. É uma área de grande importância para 

pesquisadores devido as grandes descobertas de afloramento de troncos fossilizados datados 

aproximadamente de 250 milhões de anos. Árvores com mais de dois metros de diâmetro por 15 

metros de altura aqui cresceram há mais de 250 milhões de anos. Mais de 60 troncos foram 

catalogados (e foi descoberto uma nova espécie e um novo gênero, esse vegetal foi denominado 

de Teresinoxilon eusebioi, em homenagem a Teresina e ao dr. Euzébio de Oliveira, que foi o 

primeiro paleontólogo que estudou essas plantas fossilizadas em 1934). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2.3.1.3.9, 2.3.1.3.10 e 2.3.1.3.11: Imagens do Parque da Floresta Fóssil 
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Fonte: FGV, 2010. 

 

 

Fonte: FGV, 2010. 

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

67 

 

Fonte: FGV, 2010. 

 

PARQUE ZOOBOTÂNICO 

 

Parque Estadual foi criado pelo Decreto Estadual nº 1608, de 08/05/1973. É o parque com a maior 

área ambiental da cidade, 136 hectares, localizado na estrada que liga Teresina ao município de 

União. O Parque é uma área de preservação ambiental administrada pelo poder público através 

da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR e é utilizado também 

como zoológico, abrigando espécies de animais americanos e africanos. Compreende área de 

160 ha que se caracteriza como mata mista. Recentemente, o parque Zoobotânico foi totalmente 

reestruturado para a visitação turística, tendo as obras encerradas em Março de 2008. O governo 

estadual está com licitação lançada para ampliação do parque e construção de trilhas ecológicas 

a serem financiadas com recursos do Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR 

NE II. 
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Figuras 2.3.1.3.12, 2.3.1.3.13 e 2.3.1.3.14: Imagens do Parque Zoobotânico de Teresina 

 

Fonte: SEMDEC, 2010. 

 

 

Fonte: FGV, 2010. 
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Fonte: SEMDEC, 2010. 

Tabela 2.3.1.3.2: Pontos fortes e fracos dos atrativos turísticos de Teresina 

Atrativos 
/segmentos 
turísticos 

 
Pontos fortes 

 
Pontos fracos 

 
 
 
 
Parque da Cidade 
 
(ecoturismo) 

 Ambiente aquático, tanque de 
compostagem, trilha do rio Poti e 
do pomar.  

 Disponibilidade de banheiros 
públicos, pontos de descanso e 
de observação; 

 Realização de atividades 
culturais / ecológicos e de apoio 
a educação ambiental.  

 Mais de 120 espécies vegetais; 
grande quantidade de 
invertebrados, alem de alguns 
vertebrados e várias espécies de 
peixes do rio Poti.  

 Infraestrutura se encontra 
bastante deteriorada: 
sinalização, trilhas e 
segurança.  

 
 
 
 
Parque Ambiental 
de Teresina 
(Jardim Botânico) 
 
(ecoturismo) 

 Maior área de preservação 
permanente municipal (38 
hectares); 

 Desenvolvimento de pesquisas 
com elementos da natureza. 

 Existência de trilhas educativas 
para os visitantes e um auditório 
para cursos, seminários e 
treinamentos com capacidade 
para 50 pessoas.  

 Museu de Aves de Teresina 
(dentro do parque). 

 As trilhas não são 
estruturadas.  

 Sinalização precária. 

 Toda área está necessitando 
de conservação e 
ordenamento. 

 
 
 
Parque Encontro 
dos Rios 
 

 Encontro dos Rios Poti e 
Parnaíba.  

 Possui centro de recepção ao 
turista, com espaço de 
exposição, monumento, dois 
mirantes, um restaurante 

 Estacionamento pequeno 
(capacidade 20 veículos) 

 Região pouco sinalizada e 
perigosa, em termos de 
tráfego de veículos.  

 Local para recepção de 
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Atrativos 
/segmentos 
turísticos 

 
Pontos fortes 

 
Pontos fracos 

(ecoturismo) flutuante. 

 Existem trilhas, áreas para 
pesca e esporte aquático.  

 Área de preservação 
permanente que resgata a 
cultura popular do artesanato. 

turistas é insuficiente para 
grandes fluxos. 

 Os rios Parnaíba e Poti estão 
com sua qualidade de água 
comprometida, em função de 
serem os principais 
escoadouros dos 
esgotamentos sanitários 
domésticos da cidade 

 
Parque da 
Floresta Fóssil 
 
(ecoturismo) 

 Existência de troncos 
fossilizados datados 
aproximadamente de 250 
milhões de anos.  

 Foi descoberto uma nova 
espécie e um novo gênero de 
árvore. 

 Não possui nenhuma 
estrutura,, seja para a 
recepção de visitantes, seja 
para o estudo de suas 
espécies vegetais 
fossilizadas.  

 Não há sinalização, 
arruamento, ou mesmo 
isolamento da área com 
cercas apropriadas.  

 
 
 
Parque 
Zoobotânico de 
Teresina 
 
(ecoturismo) 

 Parque Estadual com 136 
hectares, também utilizado como 
zoológico, recém estruturado 
para visitação.  

 No Parque estão classificados 
mais de 220 espécies de 
animais e 365 exemplares de 
flora.  

 Possui uma grande lagoa e 
laboratório de pesquisa.  

 Possui estrutura de portaria e 
controle de acesso. 

 Já é utilizado atualmente para a 
prática de ecoturismo com 
eventos de Enduro a Pé, Corrida 
de bicicletas, trilhas e duathlon. 

 Não possui trilhas 
estruturadas para 
desenvolvimento de 
atividades de ecoturismo; 

 A infraestrutura ainda precisa 
de investimentos, sobretudo 
em equipamentos para 
turistas (Centro de Visitaçào, 
áreas de lazer, banheiros 
públicos, etc.); 

 Não existem guias turísticos 
permanentes; 

 O estacionamento não é 
disciplinado e demarcado, 
inclusive para ônibus e 
transportes turísticos; 

 Não está adequado ao 
Manual de Acessibilidade; 

 Sinalização turística e 
interpretativa muito precária. 

 
Rios Parnaíba, 
Rio Poti e lagoas 
(turismo náutico) 

 Rios perenes de grande 
potencial de navegabilidade. 

 Existência de lagos e lagoas 
dentro do espaço urbano que 
podem ser estruturados para o 
turismo náutico. 

 Não há marinas públicas; 

 Os portos são inadequados 
para passageiros; 

 Necessita-se de serviços de 
receptivo e equipamentos 
turísticos adequados ao 
turismo náutico. 

 Os rios e as lagoas estão com 
sua balneabilidade 
comprometida pela poluição. 

 A navegabilidade é 
comprometida por bancos de 
areia que se formam na 
época da estiagem. 
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Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

 

Além desses cinco parques com potencial turístico, existe atualmente na Prefeitura de Teresina 

um projeto para implantação de um Parque da Juventude às margens do Rio Poti, em uma área 

de preservação ambiental, para estruturar um espaço de convívio, esportes e lazer, utilizando a 

área de forma sustentável para incentivar a prática de esportes e prover mais um parque para o 

uso turístico. 

 

É importante ressaltar dois aspectos referentes a este segmento potencial: (i) é crescente o 

número de turistas que se deslocam a Teresina a lazer que indicaram ser os atrativos naturais os 

principais motivos de sua decisão de compra do destino e (ii) este segmento possui um estreito 

relacionamento com o segmento principal de negócios e eventos. 

 

Com relação ao primeiro item, as pesquisas da Fundação CEPRO identificaram que no universo 

de pessoas pesquisadas que alegaram estar em Teresina a passeio, em 2009 33,4% apontaram 

os atrativos naturais como principal estímulo na escolha do destino. Este contingente era de 

apenas 10,5% em 2002, o que demonstra a crescente procura por estes atrativos turísticos no 

município. Somado a estes números é importante ressaltar a recente valorização ao patrimônio 

natural fruto de toda a preocupação mundial com os temas do aquecimento global, urbanização 

acelerada dos centros urbanos e estresse profissional nos grandes centros. Sendo assim, este 

segmento potencial possui bastante apelo e potencial de crescimento no contexto da atividade 

turística em Teresina. 

 

Já o segundo item diz respeito ao caráter complementar que este segmento pode desempenhar 

junto ao segmento principal de negócios e eventos. As pesquisas do Ministério do Turismo 

apontam o turista de negócios e eventos como o de maior gasto médio e maior tempo de 

permanência média, porém para isso é necessário que existam atrativos para serem visitados. Em 

todos os grandes centros de negócios e eventos procura-se desenvolver segmentos agregados 

que possam ser trabalhados como forma de prender o turista por mais alguns dias após a 

realização de suas atividades profissionais. Esses segmentos agregados também são 

fundamentais na decisão de o profissional viajar sozinho ou acompanhado. Em caso de haver 

atrativos que tenham apelo junto ao público que se desloca para realização de negócios e/ou 

participação em eventos, é natural que este profissional traga consigo seus familiares e que com 

eles compartilhe de alguns dias de turismo, depois de concluídas suas atividades profissionais. No 

caso de Teresina, espera-se que a estruturação dos parques ambientais para a prática do 
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Ecoturismo funcione como segmento agregado ao turismo de negócios e eventos e aumento o 

fluxo de turistas local, o tempo de permanência média e o gasto médio destes turistas. 

 

Além destes cinco principais parques existem outros 10 também importantes, mas com menor 

capacidade de atração de turistas e maior necessidade de investimento para estruturação como 

produto turístico.  

 

 

 

Tabela 2.3.1.3.3. – Demais Parques Ambientais de Teresina 

Parque Municipal do 
Acarape 

Área de 5 hectares localizado na Avenida Maranhão à 
margem direita do Parnaíba, rio de grande importância 
histórica para o Estado. Divide o Piauí do Estado do 
Maranhão. O Parque possui trilhas com passeios para a 
pratica de Cooper, equipamentos para ginástica, 
playground.   

Parque Ambiental Poti I 

Criado através do Decreto nº 2.642 de 24 de maio de 
1994. Com 2.700 metros de extensão, o Parque está 
situado às margens do Rio Poti, na Avenida Marechal 
Castelo Branco. É um espaço de visitação publica com 
quadras poliesportivas, passeios para pratica de Cooper, 
PM Box, bem como as sedes do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente,da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária, Secretaria Municipal do Turismo, Centro de 
Convenções – sede da Piauí Turismo - PIEMTUR e 
Assembleia Legislativa.  . 

Parque Ambiental Vila 
do Porto 

Criado pela Lei Municipal nº 2.535 de 11 de junho de 
1997, o Parque está localizado na margem direita do rio 
Poti, no bairro Água Mineral. No local encontra-se 
ambiente próprio para a prática desportiva e 
contemplação da natureza. 

Parque Municipal 
Parnaíba I 

Localiza-se á margem direita do rio Parnaíba na Avenida 
Maranhão, com uma área de 12 hectares de extensão 
entre as Avenidas Joaquim Ribeiro e Getulio Vargas, 
ponte Presidente Médice, estendendo-se por 3km entre a 
Avenida Maranhão e o Rio Parnaíba.  É um espaço aberto 
à visitação da população para a pratica de Cooper e 
ginástica.  

Parque Prainha 

Foi criado pela Lei Municipal nº 2.601 de 02 de dezembro 
de 1997. Em 1999 a área do Parque foi revitalizada com a 
implantação da Bio C, museus vivos dos principais biomas 
do Estado: caatinga, cerrado e cocais. Sua criação surgiu 
espontaneamente pela população local que se instalaram 
com barracas de campings. 

Parque Ambiental Vila 
Boa Vista 

Localizado em uma área de 2 hectares. Conta com um 
campo de futebol society, quiosques para comercialização 
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de comidas e bebidas típicas, duas escadas de acesso 
feitas a partir da utilização de pneus velhos, playground 
rústico com gangorras, balanços, túneis, e trilhas 
ecológicas. No local foi recuperada uma lagoa com 1.600 
m³ de água. 

Parque Mini-horto das 
Samambaias 

O parque é sombreado por arvores nativas com destaque 
para a grande quantidade de samambaias. Possui uma 
área de 1,8 hectares e está localizado por detrás do 
DNER, Zona Leste.  

Parque Mariana 

Criada recentemente em 14 de setembro de 1999, no 
bairro Morada do Sol, é um local onde a natureza se 
apresenta de forma exuberante em uma área de 2 
hectares.. 

Parque Vale do Gavião 

Criado pela Lei Municipal nº 2.601 de 02 de dezembro de 
1997, o parque tem uma área de 19,7 hectares na estada 
que liga Teresina ao município de União. É um espaço 
ambiental para pratica sócio-desportivas e culturais. 

Parque Beira Rio 

Criado numa área de 2,5 hectares com o objetivo de 
preservar ás margens do rio Poti, em frente ao Shopping 
Riverside, o local é reservado para promoção de 
atividades de educação ambiental, prática desportiva e 
lazer. 

Parque Poticabana 

Parque Estadual localizado á margem direita do rio Poti, 
em frente ao Teresina Shopping. Caracteriza-se mais pelo 
seu uso recreativo. Possui uma área de 8 hectares e 
compreende um grande espaço de lazer com pistas de 
skates, piscinas com ondas, toboáguas, barzinho e palco 
para shows. 

Parque São Paulo 

Localizado a margem direita do rio Parnaíba, na Avenida 
Maranhão, numa área de 12 hectares. É um espaço 
aberto á população para pratica de Cooper, ginástica e 
lazer. 

Fonte: Teresina em Dados 2009. 

 

2.3.1.4 Outros Segmentos Turísticos  

 

Outros atrativos turísticos estão associados a segmentos que ainda não podem ser apontados 

como potenciais uma vez que faltam elementos que o caracterizem melhor e permitam a 

exploração turística. Este é o caso, por exemplo, do Turismo Cultural.  

 

Apesar de citado e inventariado no Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – 

PDITS do Polo Costa do Delta de 2003 como segmento atual, uma análise mais detalhada deste 

segmento confirma sua difícil estruturação em Teresina. 
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Definido pelo Ministério do Turismo como o segmento que “compreende as atividades turísticas 

relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e 

dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”, o 

turismo cultural em Teresina foi diagnosticado como de difícil estruturação pelas seguintes razões: 

 

 A cidade é ainda muito jovem, fundada apenas em 1852, e sendo assim, não apresenta 

um conjunto patrimonial edificado de relevo nacional, ou mesmo regional, que 

justificasse um deslocamento turístico até esta região; 

 Não foi identificado na cidade movimentos culturais de dança, música, nem outra 

natureza, nem expressões populares tipicamente locais que pudessem ser trabalhadas 

como atrativos turísticos de uma cultura exclusivamente teresinense; e 

 O calendário de eventos culturais da cidade não apresenta eventos de natureza cultural 

capaz de atrair visitantes nacionais, ou mesmo regionais, para conhecer esta expressão 

popular. Os eventos podem ser considerados mais de caráter festivo do que cultural, e 

fazem parte do calendário de turismo de eventos. 

 

Por fim, existe a perspectiva e o potencial para o desenvolvimento do segmento de turismo 

náutico, a partir da exploração dos Rios Parnaíba e Poti, que margeiam a cidade e lhe conferem 

uma condição natural para o desenvolvimento deste tipo de segmento turístico. Segundo o 

Ministério do Turismo o “Turismo Náutico caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas 

como finalidade da movimentação turística”. (Marcos Conceituais – MTur).  

 

Ainda segundo o Ministério do Turismo “pode ocorrer em lagoas, rios, represas, lagos ou no mar e 

envolve também as atividades de cruzeiros (marítimos ou fluviais), passeios, excursões e outras 

viagens realizadas em embarcações náuticas com finalidade turística”. 

 

No caso de Teresina, a cidade possui um grande potencial para a exploração deste segmento 

uma vez que possui dois rios perenes de grande potencial de navegabilidade, além de lagos e 

lagoas dentro do espaço urbano que podem ser estruturados para esse tipo de turismo.  

 

Porém, o desenvolvimento desta atividade pressupõe investimentos na estruturação de todo um 

setor, atualmente inexistente no município. Segundo o Ministério do Turismo, “o Turismo Náutico 

requer políticas e ações integradas que possam incentivar a elaboração de produtos e roteiros 

turísticos e a estruturação de destinos tais como a construção de marinas públicas, a adequação 
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dos portos, a implantação e a qualificação de serviços de receptivo e equipamentos turísticos nas 

regiões portuárias e outros locais onde ocorram atividades pertinentes ao segmento”. 

 

Desta forma, algumas questões são importantes para compreender as condições atuais dos 

atrativos deste segmento: 

 

 Os rios Parnaíba e Poti estão com sua qualidade de água comprometida em alguns 

trechos de seu leito, sobretudo em função de serem os principais escoadouros dos 

esgotamentos sanitários domésticos da cidade; 

 Atualmente não existe no município empreendedores que já explorem os rios 

turisticamente, através de embarcações registradas e adequadas ao transporte de 

passageiros seguindo as normas estabelecidas pela Marinha do Brasil; 

 As lagoas com maior potencial para exploração turística estão atualmente poluídas, 

sendo que algumas destas estão sendo objeto de um programa de financiamento 

internacional do BIRD – Banco Mundial, denominado “Lagoas do Norte” e ainda devem 

levar ao menos mais 04 anos para a sua utilização turística; 

 Em vários pontos dos rios supracitados, existem problemas de navegabilidade com a 

presença de bancos de areia em alguns trechos e fortes correntezas em outros. É 

necessário um estudo mais detalhado das condições de navegabilidade dos rios para 

definir sua capacidade de uso turístico. Faz-se necessário também implementar um 

projeto de desassoreamento dos rios para retomar seu potencial de navegabilidade em 

toda sua extensão. 

 

Importante ressaltar que em outras épocas o Rio Parnaíba era navegável em toda sua extensão, 

sendo inclusive utilizado como ligação fluvial da cidade de Teresina ao litoral do Estado. Esta 

travessia era realizada com linhas fluviais regulares até a década de 1950, segundo informações 

da SEMDEC. Também é importante ressaltar que em 1992 foi elaborado Estudo de Viabilidade de 

Navegação da Bacia do Rio Parnaíba em parceria com a JICA (Agência de cooperação 

Internacional do Japão) podendo servir como base para o início da retomada desta atividade. 

 

A Prefeitura de Teresina, a fim de reduzir as erosões de margens dos rios Poti e Parnaíba e 

diminuir o assoreamento provocado pelas quedas dos barrancos, provocados pelas correntezas 

nas épocas de cheias, está em processo de contratação de obra para intervenções hidráulicas 

voltadas à estabilização do leito fluvial dos Rios Poti e Parnaíba. Com base nisso, o trabalho tem 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

76 

por objetivo a revitalização dos cursos fluviais dos rios que se integram à área urbana de Teresina 

proporcionando as condições necessárias para a plena utilização destes estriões. Este trabalho 

deve ser complementado com o desassoreamento dos rios retomando a capacidade de 

interligação urbana e acesso fluvial aos atrativos turísticos que os margeiam. 

 

Pretende-se, portanto, a eliminação de lagoas aluvionais de estiagem onde se acumulam detritos 

e resíduos orgânicos, a fixação das lagoas marginais lindeiras para procriação da fauna e 

preservação ambiental, melhores condições de diluição do esgoto urbano remanescente não 

tratado e a viabilização da navegação fluvial urbana, finalidade principal destas intervenções. A 

hidrovia funcionará como alternativa de transporte para a população teresinense, a fim de 

estimular um meio de transporte em massa limpo, seguro e mais aprazível para o usurário, que 

contemplará o rio e as margens ribeiras urbanas durante todo o trajeto. 

 

Figura 2.3.1.4.1 - Área de intervenção do programa “Lagoas do Norte” 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina, 2010. 

 

2.3.2 Análise dos serviços e equipamentos turísticos 

 

O Estudo de Competitividade contemplou as seguintes variáveis de serviços e equipamentos 

turísticos: (i) sinalização turística; (ii) centro de atendimento ao turista; (iii) espaços para eventos; 

(iv) capacidade dos meios de hospedagem; (v) capacidade do turismo receptivo; (vi) estrutura de 

qualificação para o turismo; e (vii) capacidade dos restaurantes. 
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O índice de Teresina no ano de 2009 foi de 44,5, acima do obtido pelo município em 2008 (42,3). 

 

Gráfico 2.3.2.1: Serviços e equipamentos turísticos 
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Fonte: Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional 

Entre os fatores que influenciaram negativamente o desempenho do destino nesta dimensão, 

foram levantadas em pesquisas primárias a ausência de sinalização turística viária em idioma 

estrangeiro e a falta de estrutura do centro de atendimento ao turista. Pode-se citar ainda a 

inexistência de um centro de convenções em operação, atualmente com as obras de reforma 

embargada. Outros quesitos também considerados foram a ausência de um sistema de 

padronização local de qualidade hoteleira, a inexistência de incentivos formais à adoção de 

tecnologias que priorizem a questão ambiental nos estabelecimentos comerciais, e o não 

cumprimento de quesitos de acessibilidade nos estabelecimentos de alimentos e bebidas e meios 

de hospedagem. 

 

2.3.2.1 Sinalização turística 

 

Existe uma razoável cobertura da sinalização turística viária em bom estado de conservação, 

porém falta a sinalização turística interpretativa/descritiva nos atrativos turísticos e principais vias 

de acesso. A sinalização viária está conservada e obedece aos padrões recomendados pelo 

Ministério do Turismo, apesar de em pequeno número, encontra-se limpa, bem fixada, 

corretamente iluminada. Importante lembrar que este item foi mal avaliado na pesquisa da 

Fundação CEPRO, exigindo atenção e priorização dos gestores públicos. 

 

2.3.2.2 Centro de atendimento ao turista (CAT) 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo mantêm apenas um posto de informações 

turísticas no Piauí Center Moda, um local de comercialização têxtil que recebe pessoas que 
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compram em atacado para revenda. O horário de funcionamento é restrito, das 7 às 13h, e não há 

material promocional disponível para os visitantes. A dificuldade de se obter informações turísticas 

é notória, sem balcões ou mesmo centros de atendimentos ao turista no aeroporto, na estação 

rodoviária e nos atrativos turísticos. A preocupação com este item foi bastante ressaltada nos 

levantamentos de informações e oficinas de construção deste plano e também recebeu uma 

avaliação ruim dos turistas entrevistados na pesquisa da Fundação CEPRO apresentada no início 

do tópico da Análise da Oferta. 

 

A Prefeitura de Teresina pretende instalar mais cinco Centros de Atendimento ao Turista – CAT, 

localizados nos principais acessos de turistas, tais como o aeroporto, o terminal rodoviário e o 

Mercado Central de Teresina, pontos estratégicos para a divulgação das informações de interesse 

turístico. 

 

 

2.3.2.3 Setor de hospedagem  

 

O setor hoteleiro de Teresina conta com 84 meios de hospedagens segundo a RAIS (Relação 

Anual de Informações Sociais) e 85 segundo a Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI, 

cujas instalações, de uma maneira geral encontram-se em regular estado de conservação. Esses 

equipamentos são ofertados ao mercado basicamente em três categorias: econômica, turística e 

superior. A partir de informações da Fundação CEPRO, o documento intitulado “Perfil de Teresina: 

Econômico, Social, Físico e Demográfico” apresenta a seguinte segmentação em termos de 

estrutura hoteleira: 

 

Tabela 2.3.2.3.1 – Distribuição da Rede hoteleira segundo a capacidade instalada 

 
Fonte: Perfil de Teresina: Econômico, Social, Físico e Demográfico, 2010. 
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Devido a esta dificuldade em se aferir com certeza a capacidade hoteleira do município, a 

SEMDEC realizou um inventário, a partir da listagem de estabelecimentos cedida pela JUCEPI, 

indo a campo para detectar a real condição de uso e a real capacidade do parque hoteleiro da 

cidade. O levantamento feito pela SEMDEC leva em consideração apenas os empreendimentos 

hoteleiros ativos e com capacidade e condições estruturais para o recebimento de turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.3.2.3.2. – Hotéis e capacidade hoteleira em Teresina 
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HOTEL UHS LEITOS

1 - ÁGUA LIMPA APART HOTEL 48 84

2 - ARUBA FLAT 24 40

3 - CABANA HOTEL 57 114

4 - CIDADE DO SOL HOTEL 33 69

5 - DETROIT HOTEL 25 54

6 - ELITE HOTEL 29 52

7 - EXECUTIVE FLAT RIO POTY 124 183

8 - FÓRMULA FLAT 86 112

9 - FORTALEZA HOTEL 11 24

10 - HOTEL AEROPORTO 23 52

11 - HOTEL BEM ESTAR I 14 23

12 - HOTEL BEM ESTAR II 14 26

13 - HOTEL BOM JESUS 11 12

14 - HOTEL CAJUÍNA 45 60

15 - HOTEL COLONIAL 18 30

16 - HOTEL EXECUTIVO 30 61

17 - HOTEL IBIS TERESINA 72 80

18 - HOTEL IDEAL 17 35

19 - HOTEL ITAPOÃ 18 37

20 - HOTEL LINHARES 11 16

21 - HOTEL PIO 14 24

22 - HOTEL POTY 93 180

23 - HOTEL SALUTE 23 37

24 - HOTEL SÃO FRANCISCO 24 34

25 - HOTEL SÃO RAIMUNDO 12 24

26 - HOTEL TERESINENSE 11 22

27 - HOTEL TERESINHA 26 54

28 - HOTEL VELHO MONGE 20 34

29 - LORD HOTEL 53 117

30 - LUXOR PIAUÍ HOTEL 76 111

31 - METRO HOTEL 25 57

32 - METROPOLITAN HOTEL 124 189

33 - PALÁCIO DO RIO HOTEL 43 75

34 - REAL PALACE HOTEL 98 195

35 - RIO POTY HOTEL 119 210

TOTAL = 1471 2527  
Fonte: SEMDEC, 2010. 
 

 

Estes números podem ser resumidos na tabela abaixo: 
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Tabela 2.3.2.3.3 – Perfil dos empreendimentos hoteleiros local 

Número de Estabelecimentos 354 

Número de Unidades Habitacionais 1471 

Número de Leitos 2527 

Taxa de Ocupação Hoteleira Média 50% 

Condição infraestrutura hoteleira Regular a Bom 
Fonte: SEMDEC, 2010. 

 

A taxa média de ocupação dos hotéis da cidade no ano de 2009 ficou em 50%, conforme 

informação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, colhida em campo 

diretamente com os estabelecimentos, podendo ser considerada como um regular índice de 

ocupação. O detalhe mais importante neste número, é que os estabelecimentos disseram 

alcançar taxas de 90% de ocupação nos dias de segunda a quinta-feira e de apenas 20% a 30% 

nos finais de semana. Esta ocupação elevada nos dias úteis é mais um reflexo do caráter 

comercial destes turistas que se deslocam até a cidade para fazer negócios, participar de eventos, 

realizar compras, entre outras atividades, e retornam para suas residências nos finais de semana. 

 

Importante salientar a dificuldade na obtenção dos dados junto aos hoteleiros. A Associação 

Brasileira da Indústria Hoteleira – ABIH, local não possui informações sobre os estabelecimentos 

e os mesmos se negam a prestar maiores informações sobre seus negócios. Apesar das 

tentativas em se realizar reuniões com esse grupo de empresários, das oficinas que foram 

realizadas e da coleta de informações primárias, não foi possível conseguir informações 

importantes, tais como número de empregos gerados, salários médios praticados, nível de 

investimento dos últimos cinco anos, faturamento, previsões de investimento nos próximos anos, 

entre outras informações. É importante que a estruturação de um sistema de informações 

turísticas no município possa chegar a estes dados e prover estas informações para o 

planejamento da política pública de turismo no município, inclusive para auxiliar nos investimentos 

para captação de novos empreendimentos privados, treinamento e qualificação de pessoal e 

fortalecimento das instâncias de governança local. 

 

Chama a atenção no destino à ausência de padronização da qualidade hoteleira (sistema de 

qualidade para determinar o grau de estruturação e desenvolvimento do empreendimento) e a 

                                                           
4
 Este número é referente aos empreendimentos hoteleiros ativos, com capacidade e condições estruturais para o 

recebimento de turistas. A SEMDEC visitou todos os estabelecimentos para realiza uma pesquisa qualitativa nestes 
estabelecimentos. 
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informalidade em que operam as pensões caseiras e hospedarias. Conforme relatado 

anteriormente, segundo dados do SEBRAE/PI, existe em Teresina uma rede de, 

aproximadamente, 400 pensões caseiras e hospedarias que abrigam os pacientes, os quais se 

deslocam de cidades do interior do estado e dos estados vizinhos em busca de tratamento médico 

e do comércio, que por sua vez são totalmente informais e de difícil localização, pelo motivo de 

serem constituídas por famílias que alugam quartos de suas residências ou mesmo de pequenas 

estruturas erguidas ao lado das residências principais. 

 

Estas estruturas não estão sujeitas à fiscalização da autoridade turística municipal e atuam à 

margem da formalidade, ofertando hospedagem e refeições aos visitantes de baixa renda. Este 

fluxo de pessoas que compõe boa parte do chamado turismo de saúde é caracterizado, em sua 

maioria, como um visitante de baixa renda que pouco contribui para a economia local de uma 

forma geral. Além disso, devido a seu caráter informal, estas pensões dificilmente são fiscalizadas 

pela vigilância sanitária, o que pode gerar um grave problema de saúde pública, uma vez que os 

pacientes estão todos em um mesmo ambiente, independente de sua condição de saúde e da 

doença que portam, sem nenhum tratamento higiênico. 

 

2.3.2.4 Setor de receptivo 

 

Há seis agências de receptivo em Teresina e elas oferecem serviços de city tour, traslados e 

passeios para destinos no entorno do município. Estes passeios em geral são realizados de forma 

esporádica sem que existam roteiros que integrem o município com outros atrativos locais do 

entorno. Não existem atualmente roteiros comercializados, de prateleira, para os turistas que 

chegam em Teresina conhecerem atrativos locais e do entorno, como city tour. Existem os roteiros 

que integram Teresina com o Litoral Piauiense ao norte e com a cidade de São Raimundo Nonato 

ao Sul, conforme já descritos anteriormente. 

 

A falta de variedade de oferta de serviços de receptivo aponta para a fragilidade da oferta turística 

dentro do destino como um todo.   

 

Roteiros ecoturísticos com o aproveitamento dos parques localizados dentro do município e 

passeios de barco pelos Rios Poti, Parnaíba e as lagoas enriqueceriam o portfólio do receptivo 

local. Para isso haverá necessidade de ações em conjunto com os órgãos ambientais e de 

infraestrutura urbana para viabilizar esses novos serviços de receptivo.  
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2.3.2.5 Setor de alimentos e bebidas 

 

Segundo a RAIS, há 381 estabelecimentos no setor de alimentos e bebidas em Teresina. Porém, 

a ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) possui somente 85 empresas 

cadastradas no seu quadro de associados. Este número parece ser o mais adequado para 

considerações da atividade de alimentação como suporte ao turismo, haja vista que esta entidade 

possui critérios de seletividade entre seus associados.  

 

A exemplo do que ocorreu com o setor hoteleiro, a SEMDEC também realizou uma pesquisa de 

campo para identificar qualitativamente estes estabelecimentos. Foram visitados e catalogados 75 

estabelecimentos que se encontram em situação distinta de estrutura e atendimento. Estas 

informações farão parte do inventário turístico que a secretaria municipal está elaborando e 

finalizando. Nesta pesquisa de campo foram analisados os itens: (i) mobiliário e decoração, (ii) 

guarnição e serviço de mesa; (iii) atendimento e serviço; (iv) pratos típicos; (v) gastronomia 

regional; (vi) bar e bebidas; e (vii) outros equipamentos e instalações. Em sua maior parte estes 

itens foram avaliados como bom, os itens mobiliário e decoração, além do item atendimento e 

serviço, foram os dois que receberam a maior parte das avaliações de regular e ruim. 

 

Verificou-se que boa parte desses restaurantes fortalece a gastronomia regional, aplicando 

receitas baseadas em ingredientes locais/regionais, desse modo atendendo a demanda turística 

do destino até o presente momento.É Importante relembrar que o item alimentação é o segundo 

mais importante na composição dos gastos dos turistas que estão na rede hoteleira e o principal 

item na composição dos gastos dos turistas que estão na rede extra-hoteleira. Portanto, é 

fundamental que a rede comporte o aumento de turistas, sobretudo nos horários de pico do 

almoço e do jantar. Atualmente não foi detectado um problema com essa rede. 

 

2.3.3 Nível de preços e serviços praticados no mercado 

 

Este item analisa os preços praticados pelos diversos estabelecimentos comerciais e o serviço 

prestado em contrapartida no atendimento ao turista. 

 

Na pesquisa da Fundação CEPRO em 2009, quando questionados sobre o nível geral de preços, 

66,5% disseram considerar os preços normais, enquanto que 17,6% consideraram os preços 
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elevados. De forma complementar poderia se analisar os preços a partir do perfil do consumidor. 

Os preços médios praticados nos estabelecimentos de alimentos podem ser considerados 

normais para turistas que se deslocam das principais capitais do norte-nordeste, elevado para os 

turistas que se deslocam das cidades do interior do norte-nordeste e baixo para os turistas que se 

deslocam das regiões sudeste-centro-oeste. 

 

Da mesma forma, o comportamento dos preços praticados pelos estabelecimentos de hotelaria. 

Em função da alta demanda no decorrer dos dias úteis, o preço das diárias tem se elevado 

bastante, variando entre R$ 90,00 e R$ 180,00 a depender do estabelecimento. Acontece que não 

existe no destino a prática de tarifas promocionais para o período de quinta-feira a domingo, 

quando a taxa de ocupação diminui consideravelmente.  

 

Porém, é no quesito do nível de serviços que esta relação se acentua. Apesar de receber boas 

avaliações na pesquisa da Fundação CEPRO, foi apurada em campo, uma grande deficiência nas 

estruturas hoteleiras e de alimentos, além da baixa qualificação em atendimento ao consumidor. 

Os principais hotéis da cidade possuem boa infraestrutura, porém necessitando investimentos 

para modernização e revitalização. Da listagem de 35 hotéis apresentada anteriormente apenas 

três são considerados de padrão elevado (Rio Poti Hotel, Metropolitan e Luxor) e mesmo nestes 

hotéis é possível verificar a necessidade de investimentos em reforma e modernização da 

estrutura.  

 

Desta forma, a percepção do preço praticado é alterada. Uma tarifa que poderia ser considerada 

normal para um cliente do norte-nordeste, passa a ser percebida como elevada em função dos 

serviços oferecidos e do atendimento prestado. 

 

No caso dos restaurantes a situação é um pouco diferente. Nos últimos 05 anos, foram abertos na 

cidade boas opções de alimentação com preços competitivos e um nível bom de serviço Porém, 

verifica-se a necessidade de melhorar o serviço de atendimento ao cliente. 

 

Com relação aos demais serviços turísticos, percebe-se que toda a cadeia necessita melhorar seu 

nível de serviço e de diversificação de oferta de produtos turísticos, inclusive para capacitação dos 

artistas locais que trabalham diretamente com o setor de turismo, tais como artesãos, músicos e 

grupos de dança tradicionais. Os espaços de lazer e a falta de passeios oferecidos na cidade 

foram itens mal avaliados na pesquisa da Fundação CEPRO e que refletem essa debilidade. 
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Por fim, importante ressaltar duas informações cruciais levantadas nas oficinas de construção do 

PDITS: (i) os estabelecimentos comerciais do centro da cidade não abrem aos domingos, na 

realidade já fecham em sua quase totalidade a partir do sábado à tarde; e (ii) existe um 

considerável número de estabelecimentos comerciais que não utilizam cartão de crédito. 

 

2.3.4 Capacidade empresarial e de investimentos no turismo 

 

O Estudo de Competitividade do Ministério do Turismo analisou os seguintes quesitos referentes à 

Capacidade Empresarial: (i) capacidade de qualificação e aproveitamento do pessoal local; (ii) 

presença de grupos nacionais e internacionais do setor de turismo; (iii) concorrência e barreiras de 

entrada; e (iv) presença de empresas de grande porte, filiais ou subsidiárias. 

 

A cidade de Teresina obteve 70,8 pontos nessa dimensão, acima do índice registrado em 2008. 

 

Gráfico 2.3.4.1: Capacidade empresarial 
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Fonte: Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional 

 

O resultado obtido nesta dimensão reflete os aspectos positivos identificados, dentre os quais a 

presença de poucas barreiras à entrada de novos empreendimentos turísticos, instituições de 

ensino com programas regulares de formação técnica, de formação superior e de cursos livres, 

além de escolas de formação em idioma estrangeiro. A existência de grupos nacionais ou 

internacionais do setor de turismo (como redes de locação de automóveis e redes de meios de 

hospedagem), também influenciou positivamente a nota.  

 

O resultado do destino nesta dimensão foi afetado negativamente pela carência de pessoal local 

qualificado para trabalhar em estabelecimentos de alimentos e bebidas e a inexistência de 

empresas de grande porte, filiais ou subsidiárias que exportem mercadorias de alto valor 

agregado ou perecíveis também pesaram sobre o resultado. 
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Não se verificou no destino políticas de incentivo à formalização de estabelecimentos comerciais e 

de prestadores de serviços, tampouco há benefícios de isenção ou redução de impostos ou taxas 

para as atividades características de turismo no destino, apenas existem incentivos à indústria 

hoteleira. O setor público pode contribuir mais com o crescimento da atividade com políticas 

públicas de incentivo ao desenvolvimento do turismo. A presença de grupos nacionais e 

estrangeiros em Teresina como Hertz, Avis e Localiza (locação de veículos) e do grupo Accor 

(hotéis) sinaliza que o setor privado aposta no crescimento do turismo em Teresina, embora seja 

fundamental trabalhar na atração de novos investimentos hoteleiros para consolidar o destino de 

negócios e eventos que atrai um público mais exigente e de maior poder aquisitivo. 

 

Há uma boa oferta de formação de mão de obra profissional no destino com cursos de graduação 

em Turismo, cursos de aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas como de gastronomia, 

hotelaria e turismo, sendo oferecidos pelas empresas do sistema “S” (Sebrae, Sesc, Senac, Sesi) 

principalmente, além das escolas técnicas. Esse conjunto de instituições formadoras de 

profissionais poderá suprir com eficiência as atuais e as futuras demandas do turismo, 

especialmente no crescente mercado de negócio e eventos, onde a operação do Convention & 

Visitors Bureau terá um papel de alavancagem decisivo. No campo da formação empresarial, 

existe um bom número de universidades e faculdades no município que formam profissionais em 

áreas de turismo, administração de empresas e hotelaria. 

 

2.3.5 Sistema de promoção e comercialização 

 

O Estudo de Competitividade do Ministério do Turismo analisou as seguintes variáveis: (i) plano 

de marketing; (ii) participação em feiras e eventos; (iii) promoção do destino; e (iv) página do 

destino na internet (web site). 

 

O resultado de Teresina nesta dimensão, em 2009, foi de 23,5, acima da nota alcançada pelo 

destino na primeira edição do estudo. 

 

Gráfico 2.3.5.1: Marketing e promoção do destino 
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Fonte: Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional 
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Entre os fatores que influenciaram negativamente o resultado do destino nesta dimensão está a 

inexistência de um Plano de Marketing formal, com metas e responsabilidades definidas, 

elaborado com a colaboração de diversos atores, fundamentado em pesquisas sobre a demanda 

turística, com orçamento e planejamento definidos e com indicadores de desempenho. A ausência 

desse plano tem como consequência a maneira desordenada como Teresina se promove 

turisticamente: não há uma prática institucionalizada de participação em feiras e eventos do 

turismo, o material promocional não reflete a realidade local, não existe material de divulgação da 

estrutura de eventos do município.  

 

Em realidade este item necessita de atenção especial do poder público. Nas oficinas de 

construção do PDITS e no diagnóstico elaborado participativamente, não foi citado nem 

identificado nenhum ponto forte no item “Estratégia da Comercialização”. Atualmente, o município 

não investe em ações promocionais, não possui folhetaria, não participa de eventos regionais ou 

nacionais para divulgação do destino e não possui web site próprio que apresente informações 

sobre os atrativos e equipamentos e serviços turísticos, apesar de ser possível acessar 

informações do município através do site do Governo Estadual e da PIEMTUR. Como não existe 

Plano de Marketing, não existem ações direcionadas a público-alvo ou mesmo a canais de 

comercialização específicos. Não se faz campanhas junto a agentes de viagem, press trip, 

funtour, ou nenhuma outra forma de divulgação direta dos atrativos do destino. 

 

2.3.6 Grau de integração entre a oferta e a cadeia de valor turística no 

município 

 

Este tópico trata da identificação da existência de grupos nacionais e internacionais como 

fornecedores de serviços turísticos no destino, bem como sua integração na cadeira de valor. 

Também é feita a avaliação de quais associações empresariais turísticas atuam no município. Por 

fim, são identificados eventuais gargalos nos elos da cadeia de valor turística. 

 

Neste sentido, é notória a desarticulação e a falta de integração dos entes envolvidos na 

promoção do destino e na prestação dos diversos serviços turísticos no município. Conforme 

relatado anteriormente, a governança do setor apresenta-se desagregada, apesar de existirem no 

município representações das principais entidades nacionais e ainda existirem um bom conjunto 

de entidades estaduais que representam os prestadores de serviço. 
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Desta forma, há muito que se explorar na integração entre as ações de operadores, agências, 

hotéis, guias turísticos, bares e restaurantes, comerciantes, promotores de eventos e o próprio 

poder público municipal. Inclusive no acesso aos canais de distribuição e nas ações de promoção 

do destino. O reflexo desta desarticulação é expresso no resultado da Pesquisa da Fundação 

CEPRO que apresenta um alto índice de descontentamento com os passeios e atrativos ofertados 

no destino. 

 

No decorrer das oficinas de diagnósticos realizadas ficou visível a falta de integração entre estes 

diversos atores, inclusive mostrando o total desconhecimento das ações promovidas pelas 

entidades por seus próprios pares. Na realidade todos os elos desta cadeira encontram-se 

dispersos, sendo necessário que uma instituição faça essa coordenação, levando as informações 

a todos e proporcionando o cruzamento dos projetos, otimizando assim seus resultados. Em um 

primeiro momento, esta função foi atribuída ao próprio município, através da coordenação de 

turismo da SEMDEC. 

 

O quadro abaixo apresenta as instituições presentes no município: 

 

Tabela 1.3.6.1. – Principais instituições do Trade em Teresina 

Setor Associações/Sindicatos 

Hoteleiro Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

do Piauí – ABIH/PI 

 

Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e 

Similares do Piauí – SINHORES 

Alimentos e Bebidas Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL/PI 

 

Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e 

Similares do Piauí – SINHORES 

Agências de Turismo Associação Brasileira das Agências de 

Viagens – ABAV/PI 

 

Sindicato das Empresas de Turismo do 
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Setor Associações/Sindicatos 

Estado do Piauí – SINDETUR/PI 

Organizadores de Evento Associação Piauiense das Empresas 

Organizadoras de Eventos – APOE 

 

Teresina Convention & Visitors Bureau 

Transportes Serviço social do Transporte / Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte - 

SEST/SENAT 

 

Comércio e Indústria Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL 

 

Federação das Indústrias do Estado do 

Piauí – FIEPI 

Capcacitação Profissional e Apoio a 
Empresas 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC 

Outras instituições Associação Brasileira dos Bacharéis em 

Turismo – ABBTUR 

 

Sindicato dos Guias de Turismo do Piauí – 

SINGTUR 

Fonte: SEMDEC, 2010. 

 

Apesar da presença de um grande número de entidades representativas, tais entidades apenas 

realizam suas atividades de forma isolada, sem procurar parcerias e complementaridade de 

projetos. Outra questão ressaltada nas oficinas de diagnóstico é que estas entidades são 

comandadas pelas mesmas pessoas que apenas terminam o mandato em uma e iniciam em 

outra, em uma espécie de “monopólio” que leva ao desestímulo por parte dos empresários 

representados e também mina as tentativas de integração e inovação devido ao vício formado por 

estes representantes. 
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2.3.7 Análise da necessidade de capacitação de mão-de-obra 

 

Este item identifica o nível de capacitação da oferta atual e indica a necessidade de promoção de 

projetos de educação na área. Em Teresina, é um item de grande importância, dada a quantidade 

de trabalhos informais presentes no setor de turismo e a necessidade de capacitação identificada 

pelas autoridades de turismo da região. 

 

Existem equipamentos turísticos informais que tem dificuldade de se adequar a padrões de 

qualidade de serviço e atendimento. Em geral, há uma regular relação entre os serviços e o 

público consumidor, mas, com o crescimento da demanda e a diversificação dos visitantes, 

principalmente oriundos do sudeste do Brasil, fica evidente a necessidade de capacitação em 

todos os níveis da indústria turística. 

 

Há necessidade de formalização, qualificação de proprietários, gerentes e funcionários dos 

principais meios de hospedagem e restaurantes. Já existem projetos em execução com 

organizações de classe e o sistema SEBRAE / SENAC, mas ainda há necessidade de maior 

número de treinamentos, principalmente em nível gerencial. No processo de construção do PDITS 

verificou-se que o empresariado local não participa das capacitações promovidas por estas 

entidades nem permite a participação por parte de seus funcionários, sob o argumento de que os 

treinamentos ocorrem em horário incompatível com o funcionamento dos estabelecimentos.  

 

Apesar dos esforços das entidades para realizar os treinamentos em horário compatível e com 

número de vagas suficiente, alguns dos treinamentos para qualificação profissional chegam a ser 

abortados por falta de inscritos. Os empresários alegam que os treinamentos ofertados não são 

adequados às necessidades dos setores e que as entidades do sistema “S” não realiza consultas 

prévias para a montagem da grade de treinamentos e oferta dos mesmos. Sendo assim, é 

fundamental que se realize um trabalho de conscientização junto a estes empresários sobre a 

importância da capacitação e os ganhos que o estabelecimento terá em função da melhoria na 

sua gestão e no atendimento ao consumidor final e também é importante que as entidades de 

classe conduzam uma agenda de discussões junto às entidades ofertantes para adequar a oferta 

dos treinamentos às demandas dos setores. 

 

Na organização setorial de artesanatos e produção associada, foi identificada a necessidade de 

estruturação e capacitação dos envolvidos para organização da produção, tornando o modelo 
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cooperativo mais forte e melhor representado nos mercados mais expressivos e principalmente na 

adequação dos produtos ao mercado internacional. As experiências do Polo de Cerâmica do Poti 

Velho e do Centro de Artesanato precisam ser aperfeiçoadas para que este produto turístico 

possa realmente se sobressair. A produção ainda é realizada de forma caseira, pouco profissional, 

impedindo inclusive a visitação das olarias e ateliês por parte dos turistas. Da mesma forma, as 

lojas necessitam de uma melhor organização e os atendentes necessitam ser capacitados em 

atendimento ao consumidor. 

 

Importante ressaltar que no destino existem instituições de qualificação para cursos de Guias de 

Turismo, Condutores de Turistas, qualificação para bares e restaurantes e hotelaria. Além disso, 

há evidências de cursos técnicos em turismo e expansão de processos de capacitação no setor. 

 

2.4 Análise da Infraestrutura e dos serviços gerais encontrados na 

Área Turística 

 

O Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional 

do Ministério do Turismo analisou as seguintes variáveis referentes à Infraestrutura geral: (i) 

capacidade de atendimento médico para o turista no destino; (ii) fornecimento de energia; (iii) 

serviço de proteção ao turista; e (iv) estrutura urbana nas áreas turísticas.  

 

O resultado da cidade de Teresina, na dimensão Infraestrutura geral, em 2009, foi de 57,6, uma 

nota acima da nota obtida pelo município na primeira edição do estudo. 

 

Gráfico 2.4.1: Infraesturutra geral 
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Fonte: Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional 

 

Entre os fatores que influenciaram positivamente o resultado do destino nesta dimensão estão a 

existência de atendimento de saúde 24 horas, Corpo de Bombeiros com grupo de busca e 

salvamento, o fornecimento de energia ininterrupto nos períodos de baixa e de alta temporada 

com mais de 94,6% dos domicílios atendidos (segundo informações da CEPISA – Companhia 

Energética do Piauí) e a iluminação pública que possui boa cobertura urbana e que está sendo 
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completamente renovada pela prefeitura através do Programa Reluz e conta com um telefone 

gratuito para atendimento a denúncias e solicitações da população.  

 

2.4.1 Rede de Acessos a Área Turística 

 

A questão da acessibilidade é de extrema importância no desenvolvimento da atividade turística. 

Na realidade, de acordo com o modelo de Leiper (citado em COOPER et al., 2007), “em uma 

viagem, há sempre um intervalo, no qual o viajante sente que deixou sua casa, mas ainda não 

chegou (...) [onde] escolheu visitar”. Esta região, denominada por Leiper de Região de Trânsito, é 

um importante fator levado em consideração na decisão de uma viagem. Desta forma, quanto 

mais difícil for chegar a um determinado destino, maior será a resistência em se deslocar a este 

destino, o que acarretará em uma menor demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1.1 - Localização geográfica de Teresina em relação ao litoral do Estado do Piauí 
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Fonte: Google Maps, 2010. 

 

A cidade de Teresina é a única capital de estado do nordeste que não se localiza no litoral. Essa 

posição geográfica lhe confere uma maior distância de deslocamento para os principais centros 

urbanos da região, porém lhe aproxima das principais cidades do interior dos estados vizinhos e 

também do interior do próprio estado do Piauí, reforçando a sua característica de principal portão 

de entrada do Estado. A sede do município dista em 332 km do município de Parnaíba, principal 

cidade piauiense litorânea. 

 

Na literatura de transportes e capilaridade viária, a infraestrutura e os serviços de deslocamento 

estão organizados, em geral, em forma de redes. Essas redes de transporte compõem-se de 

vários nodos, que podem ser as regiões de origem das viagens e também os destinos turísticos, 

que estão interligados entre si. Dependendo do arranjo dessas redes, alguns nodos podem 

apresentar uma grande acessibilidade, gerando um tráfego de turistas em passagem de ou para 

outras localidades. 
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O Estudo de Competitividade analisou as seguintes variáveis na dimensão acesso: (i) Acesso 

aéreo; (ii) acesso rodoviário; (iii) acesso aquaviário; (iv) acesso ferroviário; (v) sistema de 

transporte no destino; e (vi) proximidade de grandes centros emissivos de turistas. 

 

Teresina obteve, nesta dimensão, em 2009, 58,6 pontos, índice acima do obtido pelo destino na 

primeira edição do estudo: 

 

Gráfico 2.4.1.1 - Acesso  
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Fonte: Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional 

A disponibilidade de um aeroporto dentro do território municipal e sua proximidade das áreas 

turísticas contribuiu de maneira positiva para a composição do indicador de competitividade nesta 

dimensão. Porém, a estrutura precária do terminal aeroportuário compromete a qualidade do 

atendimento aos passageiros, pois está operando além do seu limite. Conforme a Infraero (2009), 

a capacidade de atendimento do aeroporto de Teresina é de 250.000 passageiros/ ano, no 

entanto houve 557.589 passageiros embarcados/ desembarcados nesse aeroporto no ano de 

2009, mais do que o dobro da capacidade estabelecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1 Sistema de Transporte Aéreo 
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Figuras 2.4.1.1. e 2.4.1.2 – Aeroporto de Teresina 

 

Fonte: FGV, 2010. 

 

O Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portela é de pequeno porte e funciona apenas para 

voos domésticos. Acima temos uma foto da fachada externa na área de embarque/desembarque 

(à direita) e uma imagem da sala de embarque, com os dois portões de embarque ao fundo, A e B 

(á esquerda). 

 

Figuras 2.4.1.3 e 2.4.1.4 – Aeroporto de Teresina (vista interna) 

 

Fonte: FGV, 2010. 

 

Acima à direita uma imagem do salão de embarque vista desde a pista de pouso. A faixa em 

destaque azul é a área de segurança para trânsito de passageiros no trajeto aeronave/sala de 
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embarque-desembarque/aeronave. A segunda foto apresenta a área de estacionamento de 

aeronaves particulares e de carga com a pista de pouso ao fundo e à direita. 

 

Além da pequena estrutura física do aeroporto, outro fator limitante do sistema de transporte 

aéreo relaciona-se às conexões diretas do destino a outras cidades. Atualmente Teresina é 

servida por apenas duas companhias aéreas (GOL e TAM) cujas ligações diretas são somente às 

cidades do Rio, São Paulo, Brasília e Fortaleza, sendo que os principais centros emissivos para o 

destino são os estados do Pará, Tocantins e o Maranhão, todos sem ligação direta com o destino. 

 

Apesar de o maior movimento de passageiros acontecer em vias terrestres, em pesquisas 

pontuais realizadas pela Fundação CEPRO, foi indicado que o principal portão de entrada de 

turistas é o Aeroporto, que é um dos menos movimentados entre as capitais do país. É possível 

perceber um aumento considerável do número de embarques e desembarques, saltando de 

169.953 pessoas embarcadas em 2005 para 277.719 em 2009. Esse aumento de 63,4% já tem 

sido suficiente para demandar da INFRAERO uma urgente ampliação do terminal atual e da 

infraestrutura do aeroporto local. Da mesma forma, observa-se um incremento no número de 

desembarques da ordem de 65,2% saltando de 169.402 pessoas desembarcadas em 2005 para 

279.870 em 2009.  

 

Tabela 2.4.1.1 – Movimentação do Aeroporto de Teresina 

ANO EMBARQUES DESEMBARQUES 

2004 122.520 121.025 

2005 169.956 169.402 

2006 189.222 190.415 

2007 240.585 243.331 

2008 231.532 234.389 

2009 277.719 279.851 

VARIAÇAO DO PERÍODO 226,67% 231,23% 

Fonte: INFRAERO, 2010. 

 

Atualmente apenas as companhias aéreas GOL e TAM operam diariamente no aeroporto e em 

um pequeno número de ligações, o que dificulta a acessibilidade por este portão de entrada e 

também sua conectividade com outros destinos turísticos regionais, nacionais ou mesmo 
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internacionais. O aeroporto não é internacional, operando apenas com voos domésticos e a partir 

de um pequeno número de cidades. 

 

Segundo o site da INFRAERO, estes são as ligações realizadas por estas companhias 

diariamente: 

 

Figuras 2.4.1.5. e 2.4.1.6.: Quadro de chegadas e partidas – Aeroporto Senador Petrônio 

Portela/Teresina 

 

Fonte: Site da INFRAERO (www.infraero.com.br), 2010. 

http://www.infraero.com.br/
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Fonte: Site da INFRAERO (www.infraero.com.br), 2010. 

 

2.4.1.2 Sistema de Transporte Rodoviário 

 

No caso de Teresina, o principal portão de entrada de pessoas no município é terrestre, através 

da rodoviária estadual. Segundo dados da Secretaria Estadual de Transportes, embarcam 

anualmente, em média, 3.762.500 pessoas em seus terminais. Apesar de o governo estadual não 

possuir números acerca do desembarque de passageiros, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres apresenta em seu anuário estatístico mais recente (2008) os dados do desembarque 

em Teresina no ano de 2007. Segundo esta agência, desembarcaram em Teresina no ano de 

2007, provenientes de linhas interestaduais, 6.589.521 pessoas. 

 

Neste terminal rodoviário, existem 30 empresas que operam 228 linhas diárias e outras 36 com 

frequências alternadas. Estas linhas conectam a cidade de Teresina ao interior do Estado do Piauí 

e ao restante dos principais destinos regionais e nacionais. Apesar deste grande movimento de 

passageiros, o terminal rodoviário encontra-se em precárias condições de uso, necessitando de 

melhorias no atendimento aos seus usuários no tocante aos serviços de restaurantes/lanchonetes, 

http://www.infraero.com.br/
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sanitários, limpeza e conservação de suas áreas e equipamentos. conforme apurado em visita de 

campo. 

 

Figura 2.4.1.2.1 – Terminal Rodoviário de Teresina 

 

Fonte: FGV, 2010. 

A estrutura atual da rodoviária estadual está bastante deteriorada e necessitando intervenções do 

poder público estadual com certa urgência, inclusive por questões de segurança dos usuários. 

 

O salão principal oferece algumas opções de alimentação e possui caixas eletrônicos para 

atendimento aos usuários. Porém, as condições são precárias. 
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Figura 2.4.1.2.2 – Terminal Rodoviário de Teresina 

 

Fonte: FGV, 2010. 

 

No canto inferior esquerdo pode-se observar os estacionamentos dos veículos que realizam o 

transporte intermunicipal. Já no piso superior encontram-se os ônibus que fazem as linhas 

interestaduais. A falta de estrutura é notória. 

 

Figura 2.4.1.2.3 – Terminal Rodoviário de Teresina 

 

Fonte: FGV, 2010. 
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Vista externa do terminal rodoviário de Teresina. No desembarque existem pontos de taxi 

regulamentados para a condução dos passageiros. Também na área externa existem caixas 

eletrônicos, mas não existe sinalização turística nem centro de atendimento ao turista. 

 

Os acessos rodoviários ao município se encontram em bom estado de conservação, com pistas 

pavimentadas. Existem ligações rodoviárias bem conservadas para as capitais do norte e do 

nordeste e também para o interior do estado, além da ligação com as cidades do litoral. Em todos 

os sentidos, as rodovias estão bem conservadas, apresentando sinais de desgaste apenas nas 

proximidades das entradas do município.. A figura 2.4.1.2.4 abaixo apresenta as rodovias federais 

que cortam a cidade: 

 

Figura 2.4.1.2.4: Estradas federais no Piauí 

 

Fonte: DNIT/2010. 

 

Os acessos rodoviários ao município se dão, principalmente, pela BR-343 a Nordeste (para os 

que chegam do leste, em uma entrada a nordeste da cidade); pela BR-316 e pela PI-130 (para os 
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que se deslocam provenientes do sul do estado), pela PI-112 (para os que se deslocam 

provenientes do norte do estado) e pela BR-316 (para os que se deslocam provenientes do oeste, 

pela cidade de Timón no Maranhão). Abaixo o mapa com os acessos em destaque: 

 

Figura 2.4.1.2.5: Principais acessos rodoviários ao município de Teresina 

PI-112 (entrada norte)
BR-343 (entradaleste)

BR-316 (entradalsul)
PI-130 (entradalsul)
BR-316 (entrada oeste)

Legenda:

 

Fonte: Google Maps, 2010. 

 

O maior problema identificado está relacionado à sinalização, tanto rodoviária quanto turística. A 

primeira apesar de existir, já está bastante deteriorada, as placas já apresentam avarias 

significativas e deveriam ser substituídas para uma melhor compreensão dos que chegam à 

capital através destas rodovias. A segunda ainda não foi implementadas nas rodovias que fazem 

a ligação do município com as demais capitais regionais. 

 

A PI-112 que liga Teresina ao litoral (entrada norte) está sendo restaurada e sinalizada pelo 

governo Estadual, além de trechos alargados e com o acostamento sendo refeito. A BR-343 que 

liga a cidade de Teresina com Fortaleza e Parnaíba (entrada leste) está em bom estado de 
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conservação e representa uma das mais movimentadas rodovias de acesso ao destino, sendo 

duplicada na chegada aos dois destinos. 

 

A PI-130, que liga Teresina ao interior do estado (entrada sul) teve sua restauração concluída em 

2007. Já a BR-316 está em boas condições de tráfego contando inclusive com 32 km de pista 

duplicada a partir de Teresina no sentido do interior do estado até a cidade de Demerval Lobão. 

 

2.4.1.3 Sistema de Transporte Ferroviário 

 

O destino Teresina conta ainda com o modal de transporte ferroviário. Apesar de incipiente e 

bastante limitado em termos de ligações e extensão, o transporte ferroviário urbano tem uma linha 

de extensão total de 12,5 km e 08 (oito) pontos de parada. Este transporte é responsável pela 

movimentação de aproximadamente 5.000 passageiros/dia em um total de 13 viagens ao dia. 

 

O Governo do Estado do Piauí, através da Companhia Metropolitana de Transporte Público – 

CMTP, vem trabalhando para ampliar esta rede e poder interligar os bairros da periferia ao centro 

da cidade e também criar novos pontos de parada na cidade permitindo assim o deslocamento 

interno pela via ferroviária. 

 

Tabela 2.4.1.3.1 – TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Extensão da linha 12,5 km 

Pontos de Parada/ 

Estações 

08 (Matinha, Frei Serafim, Ilhotas, Boa Esperança, 

Renascença, Parque Ideal, Dirceu II – Itararé, Estação 

Terminal/ Dirceu II – Itararé). 

Número de usuários 5.000 passageiros/dia (média aproximada) 

Tipo de Trem Trem de longa distância adaptado, composto de 03 

unidades de passageiros. 

Viagens/ diárias 13 

Fonte: CMTP, 2010. 
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2.4.2 Sistema de Abastecimento de Água 

 

O fornecimento de água é proporcionado para 96,59% das residências (AGESPISA - Águas e 

Esgotos do Piauí S/A, 2009) com boa qualidade de água segundo os relatórios da AGESPISA, 

porém é deficitário na rede de distribuição, que não é acessível a alguns bairros da periferia da 

cidade.  

 

Estes bairros são atendidos por poços, geralmente executados pela Prefeitura de Teresina. 

Segundo o Plano Diretor da cidade “existe intermitência no abastecimento em várias áreas da 

cidade. Apresenta ainda diversos problemas operacionais, que acarretam, entre outros problemas, 

desperdício e perdas elevadas (~= 50%). É também precário o estado de conservação das 

unidades de produção, elevatórias e reservatórios. Estes problemas contribuem para que as 

tarifas médias sejam elevadas para as condições econômicas da população” 

 

O complexo de Estações de Tratamento de Água da Agespisa fica localizado às margens do Rio 

Parnaíba, no Distrito Industrial, zona Sul de Teresina. A área abriga três estações de tratamento 

de água e produzem um volume médio mensal de 6 (seis) bilhões de litros de água tratada. 

 

A água do Rio Parnaíba segue por um canal de aproximadamente 65 metros de largura por 90 

metros de comprimento e é captada por duas bombas elevatórias com vazão de 1300 litros por 

segundo cada. No tratamento da água, são empregados os seguintes processos: coagulação, 

floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e ajuste de PH.  

 

Por fim, a qualidade da água distribuída é verificada por meio de amostras coletadas em pontos 

estratégicos da rede de distribuição para atender às exigências do Ministério da Saúde (Portaria 

0518/04). 

 

Não foi detectado no destino problemas com o abastecimento de água, que já é praticamente 

universalizado. Os bairros de periferia que não recebem água não estão localizados em regiões 

turísticas, acarretando problemas à população residente, mas não ao turista em passagem pelo 

município. As áreas turísticas, atrativos e áreas comerciais (onde se localizam os hotéis, bares e 

restaurantes) não possuem problema com o abastecimento de água. 
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2.4.3 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

A importância do saneamento e sua associação com a saúde humana e o meio ambiente remonta 

à Antiguidade. A utilização do saneamento como instrumento de promoção da saúde pública 

pressupõe a superação dos entraves tecnológicos, políticos e gerenciais que têm dificultado a 

extensão dos benefícios aos residentes em áreas rurais, municípios e localidades de pequeno 

porte (FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, 1999). 

 

São considerados em condições ideais de esgotamento sanitário aqueles domicílios servidos por 

esgotamento de rede geral e com fossa séptica com escoadouro. Segundo o Ministério da Saúde 

(DATASUS) “baixas coberturas estão associadas a condições favoráveis à proliferação de 

doenças transmissíveis decorrentes de contaminação ambiental”, fato este que é extremamente 

prejudicial à atividade turística. (fonte: www.datasus.gov.br – em 10/09/2002). 

 

A construção de um sistema coletor de esgotos, com posterior tratamento do efluente, é 

indispensável para isolar os excretos humanos, que são condutores de diversos patogênicos, das 

águas de abastecimento, dos vetores e dos alimentos. 

 

Apesar da quase universalização do sistema de abastecimento de água, o esgotamento sanitário 

(empresa responsável, AGESPISA) propicia um baixo percentual de atendimento à população. 

Segundo informações da AGESPISA, a população total beneficiada com o sistema é de 161.832 

habitantes, o que representa apenas 16,48% da população do município. A rede coletora possui 

uma extensão total de 422.874 m.  

 

Analisando os dados do IBGE percebe-se uma evolução na rede de esgotamento sanitário uma 

vez que, em 2000, apenas 12,5% dos lares estavam conectados à rede geral de esgoto, enquanto 

que 65,4% da população utilizava fossa séptica, conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 1.4.3.1 – Tipologia da Instalação Sanitária em Teresina 

 

Fonte: Censo IBGE, 2000. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, apresenta o Estado de Teresina 

com uma cobertura total média inferior a 10% da população. Esse resultado, que pode ser 

observado na figura 2.4.3.1 abaixo, ocorre em função de existir no Estado do Piauí muitos 

municípios que ainda não possuem rede coletora de esgoto, sobretudo nas áreas rurais. O 

município de Teresina é classificado, individualmente, no primeiro quartil, ou seja, apresenta 

percentual de atendimento inferior a 20%. 
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Figura 2.4.3.1 – Índice de atendimento total de coleta de esgotos, distribuído por faixas 

percentuais, segundo estados brasileiros 

 

Fonte: SNIS, Ministério das Cidades, 2008.. 

 

Com relação ao tratamento do esgoto, segundo o Plano Diretor da cidade, todo o esgoto coletado 

é tratado, e para efetuar o tratamento dos esgotos de Teresina, a AGESPISA utiliza as chamadas 

Lagoas de Estabilização. Elas são do tipo areada, facultativa e de maturação. O sistema leva em 

conta as condições climáticas de Teresina, que tem altas temperaturas, insolação e áreas planas. 

As águas servidas são tratadas de maneira natural, utilizando os raios solares, micro-organismos 

e algas existentes na massa líquida das lagoas. 
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O sistema de esgotamento sanitário atual é totalmente urbano, sendo as áreas rurais atendidas 

com fossas sépticas. No sistema de esgotamento atual, toda área do centro da cidade está 

atendida, incluindo os principais hotéis e restaurantes. No caso dos bares e restaurantes mais 

afastados do centro da cidade, a cobertura é de 70% dos estabelecimentos comerciais. A rede de 

esgoto é bastante precária no atendimento a domicílios e ao parque industrial, localizado fora do 

centro urbano. 

 

Atualmente existe sistema de esgotamento sanitário em fase de implementação pelos Programas 

Lagoas do Norte (com financiamento do Banco Mundial) e de Aceleração do Crescimento – PAC 1 

e 2 do governo federal. A expectativa é de que a rede coletora possa dobrar nos próximos 04 

anos e atender plenamente todo o fluxo de pessoas que se desloquem em áreas comerciais da 

cidade. A partir de então, o esgoto domiciliar será priorizado nos investimentos municipais. 

 

2.4.4 Sistema de Limpeza Urbana 

 

O sistema de limpeza urbana da cidade de Teresina é realizada através de contratação de 

empresa terceirizada, tanto para a coleta de resíduos domiciliares, penas, vísceras e resíduos do 

serviço de saúde, capina e varrição de ruas e avenidas, bem como a realização de manutenção 

de equipamentos públicos (praças e parques). Ressalte-se que a coleta de resíduos domiciliares é 

realizada em dias alternados nos bairros e diariamente na área central da cidade, sendo que a 

cobertura desse tipo de serviço público é de 100% na zona urbana. 

 

O serviço de capina e varrição é sintonizado e as equipes de limpeza são previamente designadas 

por setores e a frequência é de 90 (noventa) dias entre uma limpeza e outra. Já a manutenção de 

parques e praças é feita diariamente por equipes específicas na área central de Teresina. 

 

A tabela abaixo apresenta os números da coleta de lixo na cidade: 

 

Tabela 1.4.4.1: Disposição dos residuos sólidos em Teresina 

ESPECIFICAÇÃO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Domiciliar 209.935,14 146.342,83 239.387,84 155.341,87 168.906,92 174.696,00 

Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde 
2.016,65 2.120,67 4.412,54 4.407,08 2.232,03 2.578,42 

Coleta Especial 276.080,00 - 73.852,99 - 112.117,78 48.095,69 
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(resíduos de vias 

públicas, praças, 

parques e jardins) 

Resíduos Especiais 9.383,49 3.465,04 - 3.373,95 - - 

Entulho de Construção 64.290,00 - - - - - 

Abatedouros (penas e 

vísceras) 
- 4.549,97 3.458,64 3.524,50 1.864,33 1.781,79 

Coleta Alternativa 

(carroceiros) 
- 6.412,57 6.199,98¹ 20.501,99 41.769,33 47.155,10 

¹ Foram recolhidos também pela coleta alternativa 25.000 m³ de lixo na região sul. 
Fonte: Relatório de Atividades – PMT. 2005 a 2009 

 

Não existe na cidade a coleta seletiva de lixo, e o tratamento do lixo coletado é realizado em 

aterro controlado que atualmente opera em condições máximas de uso. A Prefeitura está 

investindo na construção de um novo aterro sanitário, ao lado do atual, para ampliar a capacidade 

de tratamento de lixo e implementar, em uma área de 15ha, uma estrutura que atenda às 

exigências da legislação que assegura respeito ao meio ambiente, funcionando uma unidade de 

triagem, na qual os resíduos domésticos e comerciais passarão por um processo de separação de 

componentes recicláveis. Uma outra unidade receberá os resíduos de podas vegetais, recolhido 

de ruas, praças e parques. 

 

O Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD prevê que o aterro controlado continuará 

existindo apenas para receber o lixo proveniente de capina, poda e varrição, como forma de 

cobertura superficial ao solo contaminado. O aterro sanitário, por sua vez, receberá todo o 

tratamento de impermeabilização para impedir a contaminação do solo. 

 

Tabela 2.4.4.2: Tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário 

ESPECIFICAÇÃO (t) 2005 2006 2007 2008 

Lixo domiciliar 146.342,82 161.151,57 181.044,25 168.776,44 

Lixo industrial líquido 570,66 - -  

Lixo industrial sólido 267,98 - -  

Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS) 

2.042,91 2.084,328 2.110,38 2.232,03 

Abatedouros (penas e vísceras) 2.299,46 1.733,416 1.695,12 3.762,79 

Efluentes sanitários (fossas) 5.843,30 2.952,14 7.568,15 26.342,42 
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Particular (recolhido por particulares) 2.163,39 171.000,00 2.948,82 203.927,72 

Fonte: Relatório de Atividades PMT 2005 a 2008 

 

No decorrer da construção do PDITS e nas observações de campo, a limpeza urbana foi um item 

elencado como ponto forte da cidade, que apresenta boas condições e recebe uma atenção 

especial da prefeitura.  

 

2.4.5 Rede de Drenagem Pluvial 

 

A Zona Norte de Teresina possui cinco grandes áreas sujeitas a alagamentos, em decorrência da 

elevação dos níveis dos Rios Parnaíba e Poti. Destes pontos, dois estão equipados com o sistema 

elevatório, cujas bombas possuem grande capacidade de vazão (Av. Boa Esperança e 

Mocambinho); o sistema elevatório da Vila Mocambinho se encontra em construção e a Lagoinha, 

B. Primavera, no momento, está equipada somente com drenos e tubos de aço. Na Vila 

Ferroviária as inundações serão resolvidas pela construção do prolongamento da Avenida 

Marechal Castelo Branco até o cruzamento com a Avenida Higino Cunha, que está em fase de 

elaboração de projeto. 

 

Na zona leste da cidade, área de ocupação mais recente, existem problemas sérios de drenagem 

pluvial na Av. Dom Severino, na Av. Rio Poti e em trechos da Av. Nossa Senhora de Fátima. e Av. 

Homero Castelo Branco.  

 

A Prefeitura de Teresina está buscando recurso junto ao Ministério das Cidades, através do 

Programa de Aceleramento do Crescimento – PAC 2, para a Implantação do Sistema de 

Drenagem de Águas Pluviais (Galeria Eustáquio Portela) em sete bairros da zona Leste, sendo 

eles: Horto Florestal, Jóquei Clube, Morada do Sol, São Cristóvão, Santa Isabel, Piçarreira e 

Campestre. 

 

Além disso, a Prefeitura contratou o Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU, através do 

Programa Lagoas do Norte (financiamento internacional junto ao BIRD – Banco Mundial). O 

PDDU deverá resolver os problemas gerais dos trechos urbanos críticos decorrentes das águas 

das chuvas e cheias dos rios, além de estruturar pontos atrativos para visitação turística, que hoje 

sofrem com a suscetibilidade à inundação, como o Parque do Encontro dos Rios e o Parque da 

Floresta Fóssil, em que o período de chuvas, devido a elevação do nível dos rios, inviabiliza o 
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funcionamento destes atrativos. A fim de complementar as proposições que serão feitas pelo 

PDDU, a Prefeitura está buscado recurso, através do PAC 2, para desassorear 35 km do rio 

Parnaíba e 20 km do rio Poti que, dentre muitas finalidades, deverá auxiliar nos problemas 

freqüentes de transbordo nos períodos chuvosos, evitando o desmoronamento de casas 

ribeirinhas e melhorando a locomoção nas vias beira rios da cidade. 

 

Além destes trechos urbanos, é notória a necessidade de se implementar uma sistema adequado 

de drenagem urbana nos atrativos que pretendem ser estruturados para visitação turística. No 

Parque do Encontro dos Rios e no Parque da Floresta Fóssil, o período de chuvas eleva o nível 

dos rios e causam enchentes que inviabilizam a utilização destes atrativos. Além dessas áreas, as 

orlas dos rios Poti e Parnaíba também transbordam nos períodos chuvosos causando danos e 

dificultando a locomoção na cidade. 

 

2.4.6 Sistema de Transporte Urbano 

 

Um destino turístico se caracteriza por seus equipamentos e pela facilidade de acesso aos 

mesmos. O transporte urbano, apesar de originalmente projetado para atender à população local, 

é de grande utilidade para os turistas independentes e é indicador de desenvolvimento da 

infraestrutura da cidade. Sendo assim é importante que o transporte público do destino, bem como 

as principais vias de acesso permitam o fácil deslocamento do fluxo de pessoas para acessar os 

diversos atrativos e pontos de interesse no município. 

 

O aeroporto, principal portão de entrada de turistas no município, dista apenas 3,5km do centro da 

cidade e possui uma boa ligação viária através das Av. Centenário que liga os passageiros à Av. 

Miguel Rosa (para acessos ao sul da cidade), com a Av. Petrônio Portela (para acesso à Ponte 

Sesquicentenário “Estaiada” Mestre João Isidoro França, para os acessos ao leste da cidade), e 

por fim à Alameda Parnaíba (para os acessos ao Norte da cidade e ao bairro do Poti Velho). 

 

Estes acessos podem ser mais bem observados no mapa abaixo: 
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Figura 2.4.6.1: Principais acessos urbanos em Teresina 

Alameda Mestre João Isidoro Franca (ligação norte)
Av. Centenário
Av. Miguel Rosa (ligação sul)
Av. Petrônio Portela (ligação leste)  

Fonte: Google Maps, 2010. 

 

O sistema de transporte urbano de Teresina é bastante limitado em termos de ligações viárias e 

número de linhas operantes. Segundo informações da Superintendência Municipal de Trânsito – 

STRANS, existem atualmente 93 linhas em operação, com transportes de idade média de 4,3 

anos de uso, o que representa uma frota nova. Porém, segundo informações coletadas em campo 

essa frota de ônibus não possui sistema de ar refrigerado, o que torna o transporte de passageiros 

nesta cidade bastante precário em função do clima local. Nas oficinas de construção do PDITS 

foram levantadas as dificuldades de integração entre as linhas de ônibus e os atrativos turísticos, 

bem como não foi identificada linhas circulares que liguem o aeroporto e o terminal rodoviário com 

o centro da cidade e com os diversos pontos de interesse no município. 

 

A Prefeitura de Teresina contratou, recentemente, a elaboração do Plano Diretor de Transporte 

Urbano – PDTU de Teresina, plano este concluído e em fase inicial de implementação. O Plano 

prevê reestruturações físicas e funcionais no sistema viário da cidade, a exemplo da implantação 
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de 8 terminais de integração de ônibus, construção de 4 novos viadutos de transposição da linha 

férrea, além de mudanças no sistema de bilhetagem. 

 

A partir deste plano também foram identificadas ações necessárias à melhoria do fluxo urbano de 

veículos, sobretudo a partir do uso dos parques ambientais para fins turísticos, além da 

necessidade de melhorar o acesso ao aeroporto, uma vez que espera-se o aumento do fluxo de 

tráfego neste equipamento. Sendo assim, foram recomendadas a realização de obras de 

alargamento das avenidas que contornam o aeroporto e fazem a ligação deste com o centro da 

cidade, como a Av. Centenário e Av. Guaporé. 

 

A partir da utilização dos parques ambientais como pontos de interesse turístico, verifica-se a 

necessidade de melhorar a malha urbana de transporte, ampliando as opções de tráfego para o 

deslocamento até esses equipamentos. De forma bastante específica, recomenda-se a 

pavimentação de trecho da Av. Raul Lopes, realizando o prolongamento que a conectará com o 

Parque Zoobotânico, e da Av. Marechal Castelo Branco, realizando a conexão com o Parque da 

Floresta Fóssil. Também é importante que se realize a pavimentação do prolongamento da Av. 

Ulisses Marques, interligando esta com a Av. Kennedy e Av. Raul Lopes, facilitando o acesso e o 

tráfego entre os parques do Zoobotânico e o Parque da Cidade. 

 

A tabela abaixo apresenta as informações sobre o transporte público de forma resumida. É 

importante avaliar que nos anos representados na tabela, de 2005 a 2008, a situação 

praticamente se manteve estável, apesar do aumento do fluxo de pessoas nos terminais 

rodoviários e aeroviários. A quantidade de empresas operadoras, a quantidade de linhas em 

operação, a frota operante e a frota reserva, bem como o número de terminais de bairro e de 

viagens se manteve praticamente o mesmo. O número de passageiros pouco aumentou, o que 

levanta a dúvida se o sistema está operando em sua capacidade plena. 

 

Tabela 2.4.6.1: SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE TERESINA 

ESPECIFICAÇÃO 2005 2006 2007 2008 

Empresas Operadoras 13 13 13 13 

Total de linhas 93 93 93 96 

Frota Operante 423 426 426 437 

Frota Reserva 50 50 50 50 

Lotação média/veículo/dia 539 539 567 563 
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Idade média da frota 5,1 5,1 4,6 4,3 

Viagens dia útil 4.199 4.287 4.332 4.420 

Viagens sábados 2.954 2.914 2.945 3.005 

Viagens Domingos e feriados 2.172 2.172 2.195 2.240 

Média passageiros/dia útil 299.403 303.970 302.214 307.654 

Terminais de bairro 34 34 34 34 

Pontos de controle 4 4 4 4 

Fonte: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – STRANS 

 

Da mesma forma, o número de taxis autorizados a funcionar no município tem se mantido estável 

ao longo dos últimos 04 anos. Segundo informações do SEST/SENAT não tem sido solicitado 

mais alvarás e agora estes taxistas estão passando por treinamento para melhor atender o cliente 

e, sobretudo, o turista. O SEST/SENAT está inclusive disposto a abrir uma parceria com a 

prefeitura municipal para atrelar a renovação dos alvarás ao treinamento em atendimento ao 

cliente e desenvolvimento de programas para bem receber os turistas. 

 

Tabela 2.4.6.2: SISTEMA DE TÁXI 

ESPECIFICAÇÃO 2005 2006 2007 2008 

Alvarás renovados - 1.556 1.546 1.543 

Fonte: Relatório de Atividades – 2005 a 08. 

 

O sistema de mototaxistas é regulamentado no município, sendo o único componente de todo o 

sistema de transporte urbano que tem apresentado aumento em número de licenças. Da mesma 

forma esse tipo de transporte precisa passar por capacitações para melhor atender às demandas 

dos turistas locais. 

 

Tabela 2.4.6.3: SISTEMA DE MOTOTÁXI 

ESPECIFICAÇÃO 2005 2006 2007 2008 

Motos Regularizadas - 911 1.632 2.013 

Fonte: Relatório de Atividades – 2005 a 08. 

 

Apesar de não ser ainda um problema e apresentar apenas pontos de estrangulamento em 

horários de pico, já se desenha para o trânsito local possíveis problemas oriundos do crescente 
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número de emplacamentos de novos veículos e motocicletas, conforme apresentado na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 2.4.6.4: VEÍCULOS NOVOS EM TERESINA 

DESCRIÇÃO TIPO 2005 2006 2007 2008 2009 

Motoneta 824 1.081 1.386 1.695 755 

Motocicleta 5.329 6.561 8.426 12.253 5.267 

Triciclo 3 - - 16 14 

Automóvel 6.523 8.536 9.746 12.027 6.445 

Microônibus 22 45 55 61 29 

Ônibus 71 41 110 61 35 

Reboque 93 50 63 111 73 

Semi-Reboque 49 72 36 55 31 

Camioneta 306 412 385 472 283 

Caminhão 301 334 392 565 248 

Caminhão Trator 41 42 39 61 22 

Caminhonete 1.136 1.245 1.367 1.665 1.083 

Side-Car 7 52 45 10 - 

Utilitário 49 107 182 272 111 

Ciclomotor - - - 124 25 

Fonte: Detran, 2010. 

 

Apesar de ser cortada por dois rios perenes, Teresina não os utiliza para a navegabilidade. Isso 

acontece tanto pela cultura de abandono do rio, a partir da ascensão vertiginosa do carro na 

cidade, como também pelo atual estado dos mesmos, que se encontram assoreados em alguns 

trechos. A Prefeitura de Teresina está buscando recurso junto ao Ministério das Cidades, através 

do Programa de Aceleramento do Crescimento – PAC 2, para desassorear e estabilizar o leito dos 

rios Parnaíba e Poti, a fim de transformá-los em hidrovia e implantar o modal aquaviário, com a 

construção e piers e/ou atracadouros, como uma nova alternativa de transporte, tendo o viés da 

mobilidade urbana e o viés do turismo. 

 

Não existem ao longo dos leitos dos rios Poti e Parnaíba, piers e/ou atracadouros para o 

desenvolvimento deste modal de transportes. A estruturação desta linha aquaviária pode ser 

extremamente interessante para o desenho do transporte urbano e de acesso aos principais 
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pontos da cidade, uma vez que tem capacidade para escoar uma grande parte da população em 

seu deslocamento cotidiano sem o uso dos transportes públicos. Essa alternativa além de ser 

ambientalmente mais adequada, contribui também para a redução dos engarrafamentos e tráfego 

pelas principais vias da cidade. 

 

2.4.6.1 Acesso aos Atrativos 

 

Em relação ao transporte público no destino constatou-se dificuldade para encontrar 

estacionamento nas áreas turísticas, que é atendida por táxis e ônibus urbanos. Estes últimos não 

são climatizados, o que se pode considerar um agravante em Teresina, onde ocorre uma das 

maiores temperaturas médias do país (28º C). Ainda com meio de transporte urbano há o metrô 

de superfície, mas de pequena cobertura (13 km) e que não atende as áreas turísticas. O sistema 

de transporte público não é integrado (ônibus e metrô) e não existem linhas de ônibus que 

atendam ao aeroporto e interligue a cidade em seus principais pontos turísticos.  

 

O lado positivo do sistema de transporte no destino fica por conta da inexistência de 

congestionamentos, inclusive na época de alta temporada e pelo fácil acesso ao aeroporto, 

principal portão de entrada de turistas, que se localiza a 3,5 km do centro da cidade. 

 

Por fim, os acessos aos atrativos são, em sua quase totalidade, bons, considerando que se 

encontram em áreas urbanas, apenas o Parque da Floresta Fóssil que não possui acesso 

asfaltado (mesmo que em paralelepípedo, por se tratar de parque e área tombada pelo IPHAN). 

Os parques da Cidade, Jardim Botânico, Zoobotânico e do Encontro dos Rios, possuem acesso 

pavimentado em rodovias urbanas, o que facilita também o deslocamento dos turistas entre os 

atrativos. 

 

De forma geral, os atrativos turísticos estão localizados em área urbana, o que facilita o 

deslocamento do visitante em táxi sem ter que percorrer grandes distâncias. O tempo médio de 

deslocamento entre os atrativos é de 20 minutos, em carro ou táxi.  

 

Outros quesitos também verificados foram a insuficiência de lixeiras, banheiros públicos e 

telefones públicos nas áreas urbanas. Toda essa infraestrutura também faz falta nos atrativos 

turísticos. 

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

117 

Uma vez chegado aos atrativos, verifica-se a ausência de infraestrutura em quase todos os 

atrativos. A exceção é o Parque do Encontro dos Rios que possui uma infraestrutura de 

exposições que também funciona como área de recepção ao turista, banheiros públicos, 

arruamento do parque e estrutura de mirante, restaurante flutuante e lojas de venda de 

artesanato. Os demais parques e locais turísticos não possuem nenhuma estrutura para receber 

os turistas, não possuem trilhas devidamente delineadas, sinalizadas e identificadas, não 

possuem identificação de espécies da flora nativa nem ao menos um centro de recepção de 

turista que lhe forneça tais informações. 

 

2.4.7 Sistemas de Comunicação 

 

Os sistemas de comunicação no Brasil estão em desenvolvimento acelerado. As privatizações da 

década de 1990 trouxeram opções de serviço e diversidade de equipamentos para as capitais e 

as cidades do interior. A gestão nacional é dividida entre o Ministério das Comunicações e a 

Agencia Nacional de Telecomunicações. A comunicação telefônica está amplamente diversificada, 

tanto para operação cabeada quanto para operação de frequências (celular e rádio). As 

operações via satélite também têm crescido no Brasil, principalmente no interior. 

 

No município de Teresina não foram detectados problemas nem no levantamento de campo nem 

nas oficinas de construção do PDITS. Existem 04 operadoras (Oi, Claro, Vivo e TIM) que 

fornecem serviço ininterrupto inclusive com acesso a banda larga via modem. Também é possível 

realizar acesso à internet nos locais comerciais e nos principais hotéis da cidade. 

 

A rede pública de telefonia possui 6.608 terminais utilitários públicos, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2.7.1 – Terminais Utilitários Públicos em Teresina – TUPs (Orelhões) 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Ligações de Longa Distância 6.536 

Ligações Internacionais 5.215 

Acessíveis 24h 6.501 

Adaptado Deficientes (Cadeirantes) 21 

Adaptado Deficientes (Áudio/Fala) 6.614 

Fonte: Perfil de Teresina: Econômico, Social, Físico e Demográfico, 2010. 
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Para atendimento ao público em geral, a rede de atendimento dos correios e telégrafos em 

Teresina é composta por: 

 

Tabela 2.7.2 – Atendimento dos Correios e Telégrafos em Teresina 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Agência Postal Telegráfica 25 

Agências de Correios (Rede Própria) 17 

Agência de Correios Franqueadas (Rede Terceirizada) 8 

Agência Filatélica 1 

Caixas Coletoras 79 

Fonte: Perfil de Teresina: Econômico, Social, Físico e Demográfico, 2010. 

 

A circulação da informação acontece diariamente na cidade através das redes de radiodifusão e 

das emissoras de televisão, além da circulação de jornais locais. 

 

Tabela 2.7.3 – Radiodifusão em Teresina 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Radiodifusão Comunitária 2 

Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada 11 

Radiodifusão Sonora em Onda Média 7 

Fonte: Perfil de Teresina: Econômico, Social, Físico e Demográfico, 2010. 

 

Tabela 2.7.4 – Emissoras de Televisão em Teresina 

EMISSORAS CANAL REDE NACIONAL 

TV Rádio Clube 4 Globo 

TV Cidade Verde 5 SBT 

TV Antares 2 Educativa 

TV Antena 10 10 Record 

TV Meio Norte 7 Bandeirantes 

TV Assembléia 16 Rede Local 

Fonte: Perfil de Teresina: Econômico, Social, Físico e Demográfico, 2010. 
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Tabela 2.7.5 – Circulação de Jornais em Teresina 

JORNAIS TIRAGEM % 

Meio Norte 11.000 38,33 

Diário do Povo 9.200 32,06 

O Dia 8.500 29,62 

Fonte: Perfil de Teresina: Econômico, Social, Físico e Demográfico, 2010. 

 

 

2.4.8 Iluminação Pública 

 

No tocante ao fornecimento de energia elétrica no município, não foram detectados fatos 

relevantes que apontassem gargalos no fornecimento de energia elétrica na região. Apenas foram 

relatados nas oficinas que existem problemas de fornecimento intermitente em épocas de maior 

consumo e sobretudo no verão quando as temperaturas aumentam e levam ao uso excessivo de 

equipamentos eletrônicos sobretudo condicionadores de ar refrigerado. 

 

Porém, mesmo nessas épocas as interrupções ocorrem esporadicamente e em pontos diversos 

do sistema de abastecimento, não sendo apontado nenhum local específico como crítico para o 

desenvolvimento de atividades profissionais ou turísticas. 
 

A tabela abaixo apresenta o número de consumidores por classe de consumo. 

Tabela 2.4.8.1: NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA POR CLASSE DE CONSUMO 

CLASSE DE CONSUMO 2004 2005 2006 2007 2008 

Residencial 183.306 6.228.567 2.323.025 2.379.168 2.484.192 

Comercial 20.112 35.581 17.424 16.809 16.313 

Industrial 1.398 532.468 251.839 458.639 268.665 

Rural 1.661 209.977 22.576 23.064 23.656 

Poder público 1.408 76.390 16.791 17.163 17.917 

Iluminação pública 247 7.668 2.970 2.990 2.986 

Serviço público 147 6.810 1.731 1.685 1.751 

Consumo próprio 15 1.552 169 168 150 

TOTAL 208.294 7.099.013 2.636.525 2.899.686 2.815.630 

   Fonte: Companhia Energética do Estado do Piauí – CEPISA5, 2009. 

                                                           
5
 A CEPISA foi recentemente federalizada, passando a fazer parte da ELETROBRÁS 
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Com relação ao sistema de iluminação das vias públicas, a cidade apresenta-se bem iluminada. 

Apenas em alguns pontos específicos percebe-se a necessidade de incremento da iluminação, 

como na Av. Homero Castelo Branco às margens do Rio Poti e em áreas mais afastadas do 

centro da cidade. É também perceptível a necessidade de se incrementar a iluminação pública 

das áreas próximas à UFPI e na rodovia que margeia o Parque Municipal da Floresta Fóssil.  

 

Segundo informações da CEPISA existem em Teresina atualmente cerca de 60.000 postes de 

iluminação pública e o Projeto Reluz, realizado a partir de uma parceria da Prefeitura Municipal de 

Teresina, o BNDES e a CHESF/ELETROBRÁS, está modernizando e substituindo um total de 

39.417 pontos, até o momento já foram substituídos 25.000 destes. Ainda segundo cálculos da 

CEPISA será necessário investir em mais 40.000 pontos de iluminação nos próximos anos, entre 

expansão e manutenção da rede. 

 

Entre outras ações o Projeto Reluz tem se dedicado a: 

 Conclusão da estrutura física do setor de iluminação pública; 

 Ampliação das equipes de campo; 

 Implantação do serviço de mutirão de iluminação pública em bairros com maior 

incidência de reclamações; 

 Diminuição de reclamações via sistema 0800; 

 Parceria com a concessionária local de energia elétrica para acompanhamento dos 

níveis de tensão em locais de maior reclamação; 

 Implantação da manutenção preventiva de avenidas e praça. 

 

Por fim, a iluminação pública nos atrativos turísticos é bastante precária. Na verdade, os parques 

municipais ainda não estão estruturados para funcionar à noite, inclusive pelo tema da segurança 

nestes locais, porém, atualmente estes locais ficam bastante escuros à noite, permitindo o 

desenvolvimento, inclusive, de atividades ilícitas em seus territórios. 
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2.4.9 Serviços de Saúde 

 

Conforme citado anteriormente o setor de saúde é uma das principais atividades do município, 

constituindo-se em um importante polo de serviços médicos na região, com raio de influência que 

abrange desde o interior dos estados do CE e MA, até os estados do PA e TO na região Norte. 

 

Desta forma, existe um bom número de leitos de internação no município em relação à população 

do município. A relação apresentada está no mesmo patamar das regiões sudeste e nordeste do 

país. 

 

Tabela 2.4.9.1 – Leitos de internação por 1.000 habitantes em Teresina 

Leitos de internação por 1.000 habitantes 

 Nov/2007 

Leitos existentes por 1.000 habitantes:             3,6  

Leitos SUS por 1.000 habitantes             2,8  

Fonte: CNES 

   Nota: Não inclui leitos complementares 

  

Estes leitos estão divididos em várias especialidades com capacidade de atendimento para os 

turistas que se deslocam até o polo. No caso do município de Teresina, a tabela abaixo apresenta 

a distribuição dos leitos existentes em função das especialidades dos hospitais locais. 

 

Tabela 2.4.9.2 – Número de leitos de internação por especialidade 

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS

Cirúrgicos 430           430           162           110           362            144           -            -            954           684           

Clínicos 401           401           114           82             207            65             -            -            722           548           

Complementares 130           130           28             8              69              21             -            -            227           159           

Obstétrico 237           218           -               -               46              -               -            -            283           218           

Pediátrico 356           337           36             28             113            52             -            -            505           417           

Outras Especialidades 172           160           -               -               224            200           -            -            396           360           

Hospital/DIA 30             30             16             16             3                3              -            -            49             49             

Total 1.756        1.706        356           244           1.024         485           -            -            3.136        2.435        

Fonte: CNES

Nota: Leitos complementares: Unidades de Tratamento Intensivo, Unidades Intermediárias, Unidades de Isolamento

Filantropico Privado

Especialidade

Público

Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador segundo especialidade

 Nov/2007

Sindicato Total

 

 

Conforme já relatado anteriormente o setor de saúde é bastante estruturado e tem boa 

capacidade de atendimento não apenas à população local como também ao fluxo de turistas que 

se deslocam para o destino. A tabela abaixo apresenta o número de equipamentos segundo a 

categoria. 
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Tabela 2.4.9.3 – Equipamentos segundo categoria 

Mamógrafo 26             26             12             3,2            3,2             

Raio X 253           249           78             31,0          30,5           

Tomógrafo Computadorizado 17             17             10             2,1            2,1             

Ressonância Magnética 4              4              3              0,5            0,5             

Ultrassom 119           117           44             14,6          14,4           

Equipo Odontológico Completo 380           379           128           46,6          46,5           

Fonte: CNES

Equipamentos segundo categorias selecionadas

 Dez/2007

Categoria Existentes Em uso

Disponív. 

ao SUS

Equip uso/ 

100.000 

hab

Equip 

SUS/100.00

0 hab

 

 

2.4.10 Segurança na Área Turística 

 

No item da segurança pública, existe no município um efetivo da polícia civil de 284 pessoas, 

porém não existe um grupamento especial para atendimento ao turista. O efetivo da polícia militar 

é de 1.359 pessoas, mas não existe programa de proteção ao turista. Por fim, existe um efetivo 

instalado na cidade de 340 bombeiros bastante estruturado, contando com caminhão com alta 

plataforma e cesta de resgate, computadores conectados à internet e grupo de busca e 

salvamento. Existe no município um total de 29 pessoas encarregadas da defesa civil no 

município, mas não existe efetivo de guarda municipal. 

 

Desta forma, os atrativos turísticos não são patrulhados e segurados da forma como deveria, 

levando à sensação de insegurança quando da visita por parte dos turistas. Em visitas realizadas 

nos atrativos, percebe-se a situação de abandono dos atrativos. Os parques estão sem vigilância, 

em alguns casos nem mesmo a portaria de entrada do atrativo contava com a presença de algum 

tipo de controle. Nos espaços visitados não foram identificados esquemas de segurança, saídas 

de emergência, plano de emergência, ou efetivo policial público ou privado. 

 

A ausência de um grupamento de polícia especializado no atendimento ao turista e a inexistência 

de políticas públicas e privadas para a conservação do mobiliário urbano são alguns dos fatores 

que precisam ser trabalhados para que haja melhora no nível de infraestrutura e serviços gerais. 

 

2.5 Análise do Quadro Institucional na Área Turística 

 

O Estudo de Competitividade do Ministério do Turismo considerou em sua dimensão de Políticas 

Públicas os seguintes aspectos: (i) estrutura municipal para apoio ao turismo; (ii) grau de 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

123 

cooperação com o governo estadual; (iii) grau de cooperação com o governo federal; (iv) 

planejamento para a cidade e para a atividade turística; e (v) grau de cooperação público-privada. 

 

Teresina obteve 43,6 pontos em 2009, resultado acima do registrado pelo município em 2008, 

como mostra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2.5.1: Políticas públicas 
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Fonte: Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional 

 

O destino possui uma Secretaria Municipal com atribuição de coordenar ou incentivar o 

desenvolvimento do turismo – ainda que não exclusiva do turismo –, conta com um Plano Diretor 

Municipal que contempla o setor de Turismo e mantém representação junto ao fórum ou Conselho 

Estadual do Turismo, questões que contribuíram de maneira positiva para a composição do 

indicador de competitividade nesta dimensão, assim como a presença de técnicos concursados e 

formados em turismo pertencente à equipe técnica dessa secretaria. 

 

Pelo foco do setor privado, verificou-se a existência de linhas de financiamento para empresas do 

turismo com taxas variando de 6,75 % a 8,25% ao ano no Banco do Nordeste para fomento da 

atividade, mas não existem ainda incentivos fiscais municipais específicos para o turismo. Apenas 

a lei municipal de incentivo a instalação de indústrias contempla benefícios para a implantação de 

hotéis, prevendo a desde a doação de terreno até a isenção de impostos por período determinado 

de tempo. 

 

Vale ainda ressaltar a presença do Convention Bureau como entidade captadora e fomentadora 

de eventos para o município de Teresina, apesar de citada como ponto fraco pela sua frágil 

atuação na economia local. 

 

A Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves é a entidade encarregada da gestão cultural 

municipal. Constatou-se uma política municipal da cultura que instituiu leis de incentivo à cultura e 

um fundo de cultura para fomento da atividade. Entretanto, não há no destino um projeto para se 

desenvolver o turismo cultural. Não existem na cidade, fundos semelhantes para aplicação do 
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recurso em turismo ou eventos, e a Prefeitura não possui orçamento, política pública ou estudos 

que embasem os investimentos nestes setores. 

 

Na gestão ambiental municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

conta com um ativo Conselho de Meio Ambiente. O município conta com um fundo efetivo para a 

gestão ambiental e tem à sua disposição um Código Municipal do Meio Ambiente. Resta, no 

entanto, monitorar/avaliar os impactos não só do turismo, mas também de todas as atividades 

econômicas presentes no seu território. É também esta secretaria quem administra parte dos 

parques urbanos da cidade e deve zelar pela sua manutenção e infraestrutura. 

 

Entretanto, o destino mantém uma instância de governança local inativa, e não desenvolveu 

projetos em conjunto com outras secretarias. 

 

É importante ressaltar que as oficinas e levantamento de informações em campo, deixaram 

transparecer a desarticulação e falta de iniciativa das entidades representativas do trade turístico 

presentes no município. Apontada como ponto fraco no diagnóstico no item “Fortalecimento 

Institucional”, os participantes do diagnóstico afirmaram que as entidades não são atuantes, estão 

há vários mandatos sob o comando dos mesmos dirigentes que não possuem planejamento 

estratégico para seus setores e que também não existem projetos que agreguem estas 

instituições em torno de temas comuns. 

 

As participações nas oficinas mostraram que os representantes destas entidades sequer 

conhecem a atuação umas das outras e desconhecem também os projetos e produtos 

desenvolvidos e ofertados pelas instituições. A governança local encontra-se completamente 

esfacelada e a inatividade do Conselho Municipal de Turismo reforça esta situação, uma vez que 

o espaço institucional para o fortalecimento desta governança está desativado e em processo de 

reinstituição. 

 

2.5.1 Análise do Quadro Institucional da Gestão do Turismo 

 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEMDEC é o órgão da 

Prefeitura Municipal de Teresina responsável por estudos, pesquisas, programas e projetos, 

objetivando fomentar a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas da 

cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí.  
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Atua também na implementação de política de fomento à geração de emprego e renda e está 

responsável pela promoção empresarial através do apoio à produção e comercialização de 

produtos, administração de polos empresariais e apoio ao gerenciamento de centros de produção.  

 

Em 2008, com a alteração da lei de criação da SEMDEC (Lei Complementar nº3835, de 

24/12/2008), o turismo foi incorporado à missão desta Secretaria com o objetivo de estimular o 

seu desenvolvimento no município de Teresina de forma a valorizar seu  patrimônio com ênfase 

no desenvolvimento sustentável, gerando oportunidades de  emprego e renda aos seus 

munícipes.  

 

Em consonância a sua missão, foi criada a Coordenação Especial de Turismo que tem em sua 

concepção, o objetivo de formular, fomentar e estimular a política pública e o desenvolvimento da 

atividade turística de âmbito municipal.  Isso se dá pela importância e necessidade na 

implementação da atividade de forma sistêmica, proporcionando a interação de seus elementos 

de forma a colaborar com o crescimento da atividade em Teresina. 

 

Atualmente a SEMDEC possui uma estrutura de 95 pessoas, sendo 41 funcionários efetivos da 

prefeitura e 54 cargos comissionados. No caso da diretoria de turismo, são 12 pessoas no total, 

sendo 02 funcionários permanentes e 10 cargos comissionados. Essa estrutura é responsável, 

segundo seu estatuto, pelo “apoio ao financiamento, à produção e a comercialização de produtos 

e serviços locais; defesa do consumidor; desenvolvimento tecnológico; promoção empresarial; 

administração de polos empresariais e; gerenciar atividades específicas do fundo de geração de 

emprego e renda – Banco Popular; planejamento, execução e coordenação das ações de apoio 

ao turismo; planejamento; execução e coordenação da política de geração de emprego e renda.” 

 

A coordenação de turismo está estruturada com três gerências: 

 

 Gerência de Cadastro e Informações Turísticas, a quem compete: 

 Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução das atividades pertinentes a 

sua área de atuação; 

 Criar mecanismos e formas para alimentar o Banco de Dados, com informações 

inerentes ao turismo no âmbito municipal; 
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 Catalogar, periodicamente, a documentação específica para o Banco de Dados sobre 

informações turística de Teresina; 

 Organizar e operar interna e externamente o sistema de informações turísticas da 

SEMDEC; 

 Organizar e manter em ordem, todo material bibliográfico da secretaria; 

 Organizar, catalogar e manter em ordem os documentos editados e o acervo de 

material audiovisual da SEMDEC; 

 Fornecer subsídios para a publicação e divulgação do Calendário de Eventos 

Culturais e Turísticos de Teresina; e 

  Exercer outras atividades compatíveis com a sua área de atuação. 

 

 

 Gerência de Promoção Turística, a quem compete: 

  Planejar ações voltadas para o desenvolvimento do turismo de Teresina; 

 Estimular a promoção de atividades relacionadas ao turismo do município; 

 Executar atividades ligadas ao turismo no âmbito municipal; 

 Planejar ações voltadas à melhoria da recepção turística em nível municipal; 

 Promover cursos, palestras e debates que estimulam o aumento da qualificação 

profissional na área de recepção turística; e 

 Exercer outras atividades compatíveis com a sua área de atuação. 

 

 Gerência de Eventos, a quem compete: 

 Executar atividades ligadas à realização de eventos e ao turismo no âmbito 

municipal; 

 Programar e planejar a infraestrutura básica para a realização de eventos; 

 Executar eventos planejados pela SEMDEC; 

 Fornecer suporte operacional ao Turismo e Eventos; 

 Preparar a infraestrutura básica para a realização de eventos turísticos; e 

 Exercer outras atividades compatíveis com sua área de atuação. 

 

Nos levantamentos realizados em campo foi detectada a necessidade de se reestruturar todo o 

sistema de gestão do turismo no município. Independente da discussão, sempre existente, entre 

se criar uma secretaria exclusiva para o Turismo ou manter as ações desta atividade econômica 

vinculadas à SEMDEC. É visível que a equipe atual responsável pela elaboração e promoção da 
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política pública do turismo é insuficiente e necessita de capacitação para melhor desempenhar 

suas funções. 

 

As atribuições das coordenações, listadas acima, favorecem a desarticulação das ações e em 

muitos casos não identificam que ações devem ser executadas por que coordenação. Ao mesmo 

tempo, é necessário reorganizar o sistema de gestão de turismo para que essa coordenação 

especial possa, efetivamente, fomentar a atividade no município, e não apenas funcionar 

operativamente. A SEMDEC necessita incluir a atividade turística, enquanto vetor de 

desenvolvimento econômico municipal, nos planos municipais já existentes e desenvolver novos 

planos que contemplem esta atividade, uma vez que apenas recentemente ela se integrou as 

atribuições desta pasta. 

 

Da mesma forma, o orçamento da SEMDEC atualmente é bastante limitado e, apesar da inclusão 

da atribuição técnica de estruturar e fomentar a atividade turística a partir de 2008, o orçamento 

da secretaria não recebeu uma injeção de recursos que lhe permita ampliar sua atuação para este 

campo de conhecimento. Segundo informações da SEMDEC, o orçamento tem se mantido 

relativamente estável nos últimos 05 anos, inclusive apresentando uma leve queda entre os anos 

de 2008 e 2009, período em que a atividade turística foi incorporada às funções da secretaria. 

Entre 2009 e 2010 o orçamento recebe um pequeno reforço, mas apenas retoma os patamares 

anteriores. 

 

Gráfico 2.5.1.1 – Evolução do orçamento da SEMDEC 

 

Fonte: SEMDEC, 2010. 
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Apesar de o Plano Diretor abordar a questão turística, não lhe é assegurada a devida importância 

enquanto atividade com potencial de geração de emprego, renda e divisas municipais. No Plano 

Diretor a atividade é tão simplesmente elencada no bojo das atividades econômicas 

desenvolvidas no município. Não existe um estudo aprofundado sobre o setor, elencando pontos 

fortes e fracos, ações necessárias à sua estruturação e desenvolvimento, indicação de estudos a 

serem realizados ou mesmo o reconhecimento da necessidade de se desenvolver estudos 

específicos para o setor. 

 

Da mesma forma, não existe no município Plano Diretor de Turismo ou Plano Estratégico de 

Turismo. Na realidade, somente agora a SEMDEC está contratando, com recursos do Programa 

Lagoas do Norte, o Plano de Desenvolvimento Econômico Local para a região metropolitana de 

Teresina. Espera-se que neste novo plano a atividade turística receba um olhar mais detalhado e 

estratégico. 

 

Além da SEMDEC, outros organismos municipais estão direta ou indiretamente ligados à atividade 

turística em função de suas competências específicas dentro da estrutura do governo municipal. 

Dentre estas instituições podemos citar como maior importância para o desenvolvimento das 

atividades turísticas: 

 

 SEMPLAN – Compete à Secretaria Municipal de Planejamento a “elaboração e gestão 

do Orçamento – Programa Anual, do Plano Plurianual de Investimentos e do Plano 

Integrado de Desenvolvimento; planejamento urbano e ambiental; captação de recursos 

internos e externos; acompanhamento da dívida pública; formulação de planos; 

programas e projetos de natureza econômica e social; coordenação, acompanhamento e 

avaliação geral; coordenação das ações integradas; informações, estudos e pesquisas; 

elaboração, controle e supervisão de programas habitacionais.” No caso do PRODETUR 

Nacional Teresina, a Unidade de Coordenação do Programa será instalada na 

SEMPLAN, que será o órgão executor das ações que não possuam natureza 

estritamente turística. 

 

 SEMAM – Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

“promover a educação ambiental, a preservação e proteção do meio ambiente, o uso 

sustentável dos recursos naturais, a elaboração de diretrizes e o controle do crescimento 
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urbano para o racional desenvolvimento do município de Teresina, além do planejamento 

e articulação intersetorial com as demais secretarias do município”. No caso do 

PRODETUR Nacional Teresina, esta secretaria será de fundamental importância uma 

vez que pretende-se trabalhar o segmento do ecoturismo e o utilizar os espaços verdes e 

de preservação para a prática da visitação turística. 

 

 SEMEL – Compete à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer “Fomento e supervisão 

do desenvolvimento dos desportos no município; planejamento, execução e supervisão 

das atividades esportivas, recreativas e de lazer; fomento aos desportos no município.” 

 

 STRANS – Compete à Superintendência Municipal de Trânsito de Teresina 

“Planejamento e execução das ações relativas a transporte coletivo e individual de 

passageiros; tráfego, trânsito, sistema viário em observância ao planejamento urbano; 

permissões, concessões; fiscalização de trânsito; funcionamento e disciplinamento de 

estacionamentos rotativos, públicos e privados.” 

 

 Fundação Wall Ferraz – Compete à Fundação Wall Ferraz “Planejamento, coordenação 

e execução de projetos, iniciativas e ações que objetivam a geração de emprego e 

renda; difusão de tecnologias geradas em instituições de ensino técnico e 

profissionalizante; capacitação, treinamento e apoio gerencial e financeiro voltados para 

atividades produtivas beneficiando trabalhadores autônomos, microempresas, 

cooperativas e grupos de produção; captação e intermediação de recursos bem como a 

administração direta destes recursos ou através de convênios com centros tecnológicos, 

centros de produção e de fábricas-escolas.”.  

 

 ETURB – Compete à Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano “Programação 

e execução de obras em áreas urbanas; articulação com a Secretaria Municipal de 

Planejamento e Coordenação Geral – SEMPLAN, tendo em vista a elaboração de 

estudos e projetos e a celebração de acordos, convênios, contratos, ajustes para 

obtenção de financiamento; coordenação, controle e fiscalização de atividades 

relacionadas com a execução de obras municipais; proposição de pesquisas e estudos 

permanentes de áreas, julgadas economicamente viáveis para implantação de projetos 

urbanísticos, elaboração de pareceres ou instruções de natureza técnica relacionadas 

com projetos e obras; elaboração de tabelas de preços de serviços de construção; 
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elaboração de cronogramas para execução de serviços, projetos e obras além de sua 

fiscalização; elaboração de normas, especificações e manuais técnicos para execução 

de obras, bem como a elaboração de normas para a pré-qualificação e qualificação 

técnica de empresas aptas a executarem serviços de engenharia.”.  

 

 FCMC – Compete à Fundação Cultural Monsenhor Chaves “Assessoramento na 

formulação, administração e execução das diretrizes da política cultural do município; 

compatibilização de ações culturais no âmbito municipal com programas e projetos dos 

governos federal e estadual; planejamento e execução de normas de proteção ao 

patrimônio natural, histórico e cultural; promoção e divulgação de obras de valor artístico, 

científico, além de outras manifestações da cultura popular; viabilização de convênios, 

contratos com entidades públicas ou privadas para a execução da política cultural do 

município; e criação e manutenção de centros culturais, científicos e artísticos.”.  

 

 SDU – Compete às Superintendências de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

“Executar as atividades referentes aos serviços urbanos básicos de coleta e destinação 

final de resíduos sólidos; capina e varrição de ruas e logradouros públicos; manutenção 

de praças, parques e jardins; administração de viveiros de mudas; manutenção de 

serviços de iluminação pública; administração de feiras e mercados públicos; numeração 

de imóveis e emplacamento com designação de ruas, avenidas, alamedas e 

logradouros; administração de cemitérios e controle de serviços funerários; executar as 

atividades referentes à fiscalização e controle do uso e ocupação do solo urbano; das 

atividades econômicas informais no meio urbano; do meio ambiente; executar obras e 

serviços de engenharia no meio urbano; executar as atividades referentes a habitação 

mediante programas habitacionais, topografia e regularização fundiária; ao uso e 

ocupação do solo urbano, mediante análise de projetos, cadastro e licenciamento; a 

educação e monitoramento ambiental – Lei nº 2960 de 26 de dezembro de 2000.” São 

no total 04 SDU’s em Teresina: Centro Norte, Leste, Sul e Sudeste. 

 

Dentre as entidades que representam o trade turístico, é importante ressaltar a presença, no 

município, de entidades nacionais como a ABIH (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira), 

ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), ABBTUR (Associação Brasileira dos 

Bacharéis em Turismo) e ABAV (Associação Brasileira das Agências de Viagem).  
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Existem também entidades locais bastante representativas como a SINHORES (Sindicato dos 

Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Piauí), APOE (Associação Piauiense das Empresas 

Organizadoras de Eventos), SINDETUR (Sindicato das empresas de turismo do Estado do Piauí), 

SINGTUR (Sindicato dos Guias de Turismo do Piauí) e o Teresina Visitors and Convention 

Bureau. 

 

Além destas entidades do trade, é importante ressaltar que o Conselho Municipal de Turismo está 

em fase de reestruturação e deverá ser recriado ainda no primeiro semestre de 2010, reforçando 

a governança da atividade turística e incentivando ainda mais o desenvolvimento de todo o setor. 

 

2.6 Análise dos Aspectos Socioambientais na Área Turística 

 

O PRODETUR NACIONAL em Teresina terá como fator predominante o desenvolvimento do 

turismo sustentável, com o objetivo de conservação e manutenção ambiental, inclusive como 

forma de dialogar com a Agenda 21 do município e com a o Plano Diretor – denominado Agenda 

2015 – que atua sob o lema do desenvolvimento sustentável. 

 

Dessa forma, os aspectos ambientais, tanto no sentido estrito dos recursos naturais, como no 

sentido amplo que o termo significa, serão contemplados de forma intensiva em dois níveis de 

atuação: 

 

 No planejamento turístico deverão ser observados, sempre, fatores que possam 

promover a maximização dos impactos positivos e a minimização dos impactos 

negativos decorrentes da atividade turística, além disso, deve-se ter como premissas a 

conservação do meio ambiente, a valorização da cultura e dos hábitos e atividades 

locais; e  

 Nas intervenções resultantes do Programa, sempre que necessário, serão elaborados os 

estudos de impacto ambiental pertinentes em consonância com a legislação em vigor, 

seguindo assim, os trâmites legais do processo e promovendo o desenvolvimento 

sustentável local. 

 

Além disso é importante ressaltar que Teresina já possui uma área verde bastante ampla e 

consolidada, com cobertura verde de 40% de sua área urbana e a presença de 31 parques 
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ambientais regulamentados, boa parte destes localizados nas orlas fluviais dos Rios Poti e 

Parnaíba. 

 

Este item trata do tema e realiza uma análise profunda das questões socioambientais que 

envolvem a área turística em estudo. 

 

2.6.1 Perfil do município 

 

A única capital do nordeste que não é banhada pelo Oceano Atlântico, o município de Teresina, 

no entanto, é marcado pela presença de dois importantes rios da região nordestina que definem o 

seu cenário. São os rios Poti e Parnaíba, que compõem a principal bacia hidrográfica do Estado – 

a bacia do Parnaíba – e segunda região hidrográfica mais importante do nordeste do Brasil em 

termos hidrológicos, disponibilizando cerca de 6000m3 de água por habitante/ano (o que lhe 

confere uma posição privilegiada se considerarmos a classificação adotada pela UNESCO de 

mais 1.700 m3/hab/ano). É na cidade que o Rio Poti encontra as águas do Parnaíba, criando um 

cenário de grande beleza e aproveitamento turístico.  

 

Figura 2.6.1.1: Região hidrográfica do Parnaíba 

 

Fonte: Ministério da Integração, 2010 
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A riqueza em recursos hídricos de Teresina estende-se ainda para a ocorrência de lagoas 

perenes e importantes reservas hídricas em aquíferos – o Piauí é detentor de três importantes 

sistemas aqüíferos; os sistemas Serra Grande, Cabeças e Poti-Piauí.  

 

Os sistemas aquíferos da região de Teresina estão localizados na bacia sedimentar do Rio 

Parnaíba, que faz parte do domínio geoambiental denominado Meio-Norte do Brasil, o qual 

compreende uma área de transição amazônica, com distribuição de chuvas variando entre 1.000 e 

2.500 mm ano-1, rios perenes e grandes reservas de águas subterrâneas.  

 

A análise dos dados referentes às médias pluviométricas não indica uma grande variação de 

quantidade, frequência e intensidade de chuvas ao longo dos anos.  As precipitações 

pluviométricas situam-se em uma faixa média anual de 1.200 mm, conforme estudo de 

distribuição de chuva no Estado realizado pelo BNB – Banco do Nordeste do Brasil6 (fig. 1.6.1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 BNB – Banco do Nordeste do Brasil. Perfil dos Estados – Piauí. Fisiografia e Recursos Naturais. Disponível em: 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Perfil_Estado-
Piaui/Informacoes_Basicas/gerados/pi_fisiografia_recursos.asp Acesso em: mar. 2010. 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Perfil_Estado-Piaui/Informacoes_Basicas/gerados/pi_fisiografia_recursos.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Perfil_Estado-Piaui/Informacoes_Basicas/gerados/pi_fisiografia_recursos.asp
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Figura 2.6.1.2: Altura anual de precipitação no Estado do Piaui 

 

Fonte: BNB – Banco do Nordeste do Brasil, 2010. 

 

Com relação ao clima, a localização geográfica de Teresina lhe confere aspectos peculiares em 

relação à umidade relativa do ar, ao sistema de chuvas, à ausência de ventos e às altas 

temperaturas durante o ano todo. Os modelos climáticos regionais classificam a área em que se 

encontra Teresina como pertencente ao tipo Tropical com chuvas de verão e outono (Aw’) na 

classificação de Köppen e o tipo Termoxeroquimênico de caráter médio, no método de Gaussen. 

Localizada numa faixa geográfica de clima mais úmido, em relação à área leste/sudeste do estado 

do Piauí de clima semi-árido, apresenta, no entanto, de forma esporádica, os tão conhecidos 

fenômenos das “secas” que se alternam com períodos de grandes enchentes dos rios Poti e 

Parnaíba. De modo geral, apresenta um período seco de até oito meses e um período chuvoso de 

quatro a seis meses. 

 

A geomorfologia da região é determinada pelo predomínio de rochas sedimentares que perfazem 

a bacia do Rio Parnaíba, sendo constituída, principalmente, pela formação Poti-Piauí, além de 
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outras como Cabeças, Pimenteiras, Pedra do Fogo, Pastos Bons e Sardinha, caracterizadas pela 

presença de arenitos, siltitos, folhelhos e calcários.7 Sua base geológica corresponde às 

Formações Piauí (datada do Período Carbonífero Superior) e Pedra de Fogo (datada do Período 

Permiano), apresentando rochas ígneas básicas (diabásio) datadas dos Períodos Cretáceo, que 

afloram sob formas de soleiras e diques, na área Sul do município, de onde são retiradas e 

produzidas pedras para ornamentação e para a construção civil.  

 

As formas de relevo características são os “baixos planaltos individualizados pelos rios Poti e 

Parnaíba e recortados pelos seus afluentes de menores dimensões, formando no Sul do município 

as Serras do Longá, Cantinho, Jatobá, Peladinho e Grajaú. Os platôs e colinas mais baixos desse 

interflúvio Poti/ Parnaíba, ocupados pela urbanização inicial da cidade, eram chamados de 

Chapada do Corisco, chegando até próximo da foz do Poti no Parnaíba, onde seu topo apresenta-

se com apenas 90 metros de altitude, na área do Parque da Cidade e arredores, tendo um nível 

de base local de cerca de 55 m, na barra do Poti”8. 

 

Ainda segundo o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Teresina – Agenda 2015, a cidade 

está situada em uma faixa de contato das formações vegetais dos tipos floresta subcaducifólia, 

cerrado e caatinga, na qual ocorrem dois ou mais tipos de associações de plantas, constituindo 

agrupamentos de transição. Na área urbana predomina a floresta subcaducifólia mesclada de 

babaçu, que pode ser observada tanto nos parques ambientais do Mocambinho, Parque da 

Cidade e Zoobotânico, como em Santa Maria do Codipi, no entorno norte do sítio urbano. Nas 

matas de galeria ocorre uma grande variedade de espécies representativas de áreas de transição, 

como as palmeiras de buriti e carnaúba, angico branco, angico preto, caneleiro, embaúba, pau 

d’arco, jatobá, oitizeiro, juazeiro, pitomba, tamboril, unha de gato, violeta, etc. 

 

No entanto, a expansão urbana desordenada tem contribuído para a ocorrência de impactos 

ambientais como o aterramento de lagoas, ocupação com residências de diques marginais dos 

rios Poti e Parnaíba, desmatamento para construção de loteamentos, ocupação de áreas 

localizadas abaixo da cota de inundação periódica de rios e lagoas, entre outras, que devem 

constituir objeto de ações públicas efetivas dentro de uma perspectiva de desenvolvimento 

sustentável do município. 

                                                           
7
 CPRM, 2007, apud LEAL, C.M. et al. Qualidade da água subterrânea para fins de irrigação na microrregião de 

Teresina, Piauí. Irriga, Botucatu, v. 14, n. 3, p. 276-288, julho-setembro, 2009 
8
 Retirado de “Plano de Desenvolvimento Sustentável de Teresina – Agenda 2015”, disponível em 

http://www.teresina.pi.gov.br/portalpmt/orgao/SEMPLAN/doc/20080924-160-583-D.pdf 

http://www.teresina.pi.gov.br/portalpmt/orgao/SEMPLAN/doc/20080924-160-583-D.pdf
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A especulação imobiliária atinge inclusive as orlas fluviais dos dois rios, onde se localizam bairros 

residenciais de maior poder aquisitivo. Como forma de preservar as margens dos Rios Poti e 

Parnaíba, foram criados parques ambientais nestas faixas impedindo a construção de edificações, 

porém faz-se necessário que essas áreas sejam apropriadas pela comunidade para evitar uma 

futura invasão imobiliária ou outros usos indevidos. Uma boa solução seria a instalação de 

equipamentos públicos para uso comum ao longo das orlas fluviais que permitam a comunidade 

usufruir deste espaço sem gerar degradação nas margens dos rios. 

 

2.6.2 Identificação e avaliação de impactos 

 

Com o rápido crescimento populacional da cidade e uma expansão urbana realizada de forma 

desordenada, o verde dos grandes quintais das residências, das praças e ruas que, por muitos 

anos, deram o título de “cidade verde” a Teresina, foi cada vez mais sendo reduzido, tanto pelo 

parcelamento, como pelo descuido com a arborização das áreas públicas. Este fato vem se 

refletindo na diminuição crescente, em termos absolutos e relativos, das áreas verdes públicas e 

particulares do sítio urbano9, enfim, na sua qualidade ambiental. 

 

Associados a estes aspectos, pode-se mencionar ainda como fatores que incidem diretamente na 

qualidade do meio ambiente do destino, a necessidade de fortalecimento da consciência 

ambiental da população, de modo geral; a deficiência do aparato indispensável ao êxito dos 

serviços de fiscalização (carência de infraestrutura humana e material), a falta de medições 

sistemáticas, que possam subsidiar programas de monitoramento e controle da qualidade das 

águas, a inexistência de Plano de Manejo ou falta de sua aplicação em unidades de conservação, 

a ausência de uma política focada na conservação ambiental ao longo dos anos.  

 

Entre as causas diretas da perda da qualidade dos recursos naturais ou degradação ambiental, 

estudos encaminhados por ocasião da elaboração da Agenda 21 local – Teresina Agenda 2015, a 

cidade que queremos10 – apontam para a implantação de loteamentos mal planejados, a 

ocupação de áreas de risco, construções irregulares em áreas de preservação, o lançamento 

clandestino de efluentes poluentes nos rios Parnaíba e Poti, a deposição de detritos em terrenos 

baldios (principalmente nas encostas, vales dos riachos, entorno das lagoas e quintais) ou 

diretamente nos cursos d’água e lagoas, a existência de cemitério localizado nas margens do Rio 

                                                           
9
 Idem 

10
 Disponível em: http://www.teresina.pi.gov.br/portalpmt/orgao/SEMPLAN/doc/20080924-160-591-D.pdf  

http://www.teresina.pi.gov.br/portalpmt/orgao/SEMPLAN/doc/20080924-160-591-D.pdf
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Parnaíba, o grande número de fossas domésticas que não estão ligadas à rede de esgotos 

sanitários, representando grave ameaça aos aquíferos (menos de 50% da população é atendida 

por esgotamento sanitário). 

 

Além das causas acima relacionadas, ainda foi levantada a existência de curtumes no território 

municipal, a existência de mineração em lavra a céu aberto para atender a construção civil (areia, 

massará, seixos e pedras), a existência de aterro controlado ativo onde há disputa de espaço por 

catadores de lixo, desmatamento de margens de rios e lagoas, falta de coleta regular de lixo nas 

áreas ribeirinhas, a construção, dentro do leito do rio, de banheiros, por quiosques que atraem um 

grande número de pessoas para atividade de lazer. 

 

No tocante ao turismo, os dados coletados indicam que não existe um sistema de padronização 

local de qualidade hoteleira, como também não é adotado nenhum tipo de incentivo formal para 

que os meios de hospedagem e estabelecimentos de alimentação e bebidas priorizem a questão 

ambiental, o que não colabora para uma gestão sustentável dos estabelecimentos. Não existe 

estudo de capacidade de carga dos atrativos naturais, registram-se pontos de desmatamento da 

vegetação nativa no interior do Parque da Floresta Fóssil e de trechos de margem do rio no 

interior do Parque Ambiental Encontro dos Rios.  

 

Muitos dos fatores aqui mencionados já são alvos de ações governamentais, outros, no entanto, 

ainda precisam ser enfrentados, pois além de incidirem sobre a qualidade de vida da população 

local e a sustentabilidade de Teresina, têm relação direta ou indireta com a perspectiva de 

desenvolvimento sustentável do turismo no município. 

 

2.6.3 Gestão Ambiental Pública  

 

Há uma preocupação crescente com as questões relativas ao meio ambiente de Teresina por 

parte do governo. A Prefeitura Municipal de Teresina vem tentando integrar os diversos órgãos e 

setores públicos e através de um planejamento participativo tem procurado encontrar um caminho 

sustentável para o desenvolvimento local.  

 

O município conta com uma secretaria dedicada exclusivamente ao meio ambiente, com um 

Conselho Municipal de Meio Ambiente ativo e contando com um fundo municipal para conduzir 
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suas atividades. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi reativada e o 

município dispõe de um Código Municipal de Meio Ambiente. 

 

Iniciativas como a legislação que obriga a adoção de sacolas biodegradáveis ou 

oxibiodegradáveis, ou de papel ou tecidos retornáveis, pelo comércio em geral (Lei 3.874, de 

09/06/2009) e a regulamentação, em 2009 (Dec. 9.432, de 18/06/2009), do gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde, definindo responsabilidades, vêm demonstrar o zelo com o meio 

ambiente. 

 

No tocante ao abastecimento de água, embora mais de 90% da população seja atendida e o 

município venha realizando investimentos para a ampliação e melhoria da rede, ainda existem 

problemas que exigem solução: localização da área de captação no Rio Parnaíba em frente ao 

Distrito Industrial, intermitência no abastecimento em várias áreas da cidade, precariedade do 

estado de conservação das unidades de produção, elevatórias e reservatórios, e problemas 

operacionais que resultam em desperdício.  

 

O problema relacionado ao tratamento adequado do lixo está em vias de solução, pelo menos em 

parte, com a previsão de inauguração do novo aterro sanitário, que contará com sistemas de 

triagem, visando à separação de componentes recicláveis, direcionamento de material de podas 

para outra unidade de triagem, enfim, com atendimento das exigências da legislação. 

 

A educação ambiental está sendo encaminhada através de iniciativas como a “Caravana 

Ambiental”, que consiste na visita às escolas de um ônibus equipado com ar-condicionado, 

televisão e aparelho de DVD, onde são exibidos vídeos educativos, realizadas palestras e 

apresentações teatrais com bonecos, enfocando sempre a preservação do meio ambiente, o 

projeto “Quem Ama Cuida”, que promove a educação ambiental em relação ao lixo através de um 

trabalho de voluntariado, o Programa “Teresina Verde Que Te Quero Verde”, que desde 2006 vem 

trabalhando com a arborização da cidade, e o Projeto Plantar, lançado em 2009, que trabalha o 

replantio de arvores através da doação de mudas para os pais de recém-nascidos de quatro 

maternidades da cidade. 

 

A poluição das lagoas deverá ser debelada com a conclusão das obras do Programa Lagoas do 

Norte que tem como objetivo melhorar as condições de vida e promover o desenvolvimento sócio 

econômico e ambiental da região das lagoas situadas na zona norte da cidade. O programa, que 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

139 

interfere em 13 bairros da cidade, prevê a implantação e expansão da rede coletora de esgoto, 

das ligações domiciliares e implantação de estação elevatória para micro-bacia, a 

complementação da rede de distribuição de água e das ligações domiciliares, a urbanização e 

paisagismo das lagoas e ainda a melhoria das vias locais.  

 

Ainda dentro do programa serão contempladas obras para interligação das lagoas, implantação de 

comportas e sistema de bombeamento, construção de equipamentos urbanos (quadras, 

quiosques, decks), melhoria habitacional, reassentamento, melhoria do sistema viário, com 

também um trabalho social de educação sanitária e ambiental. 

 

Por fim, é importante ressaltar que um programa de Educação Ambiental deve ser implementado 

visando conscientizar a população sobre a necessidade da preservação de seu espaço verde 

além de trabalhar o tema com as crianças das escolas públicas e privadas. Neste programa 

podem ser desenvolvidas ações para conscientização e educação ambiental da população 

residente e dos turistas, tais como visitação a áreas preservadas, edição de campanhas com 

livretos, panfletos e apostilas, trabalho com as crianças e grupos de estudantes contemplando 

barcos-escola com visitação aos Rios Poti e Parnaíba para visitação e navegação educativa. A 

educação ambiental deve ser uma preocupação constante dos destinos onde se desenvolvem o 

segmento de Ecoturismo. 

 

2.6.4 Gestão Ambiental nas empresas privadas 

 

Destacou-se, no setor privado, a iniciativa de um convênio firmado entre Secretarias estaduais e 

municipais de meio ambiente e CEPIMAR (Federação das Empresas de Transportes Rodoviários 

dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão) no sentido de monitoramento da frota de veículos 

coletivos públicos quanto à emissão de poluentes. Cerca de 80% da frota está em conformidade, 

pois a documentação só é renovada mediante adequação.  No entanto, as empresas de turismo 

sediadas no município não são certificadas e não recebem incentivo público para que priorizem a 

questão ambiental na sua gestão. 

 

2.6.5 Controle territorial e planejamento 

 

Uma cidade planejada – em 1852 o Conselheiro Saraiva projetou a cidade em formato de 

tabuleiro de xadrez, com ruas alinhadas, quarteirões pequenos e um grande largo circundado por 
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prédios administrativos e religioso, o Largo do Amparo –, Teresina tem o seu planejamento 

territorial garantido pela Lei nº 3.558, de 20/10/2006, que reinstitui o Plano Diretor Municipal – o 

Plano de Desenvolvimento Sustentável - Teresina Agenda 2015 que, de acordo com o Art. 1º da 

lei, é um “instrumento normativo e orientador dos processos de transformação urbana, nos seus 

aspectos político-sociais, físico-ambientais e administrativos”. 

 

A Lei de Parcelamento do Solo é bem elaborada e traz inovações, como a obrigação do loteador 

de construir a infraestrutura do loteamento (água, energia, eletricidade, pavimentação e projeto 

completo de drenagem), a Lei Complementar nº 1.940, de 16/08/88, instituiu o Código Municipal 

de Posturas. 

A cidade possui corredores de tráfego bem definidos e com bom traçado, localizados 

paralelamente no sentido norte-sul e no sentido oeste-leste, à distância média de 500 metros 

entre eles, o que constitui um ponto forte de seu sistema viário. Possui ainda vias circulares que 

contornam o centro. 

 

No tocante à conservação de áreas de interesse ambiental, o município conta com um grande 

número de parques ambientais (Tabela 1.6.5.1) e o total de área verde por habitante supera o 

valor de referência da ONU – 12M2/HAB, tendo a cidade mais de 40% de área verde. 

 

Tabela 2.6.5.1: Parques Ambientais Municipais 

Parque Área Equipamentos e serviços 

Parque Ambiental 

Encontro dos Rios 

3 ha Centro de recepção ao turista (desativado), 

espaço para exposição e comercialização de 

produtos artesanais, algumas palhoças, dois 

mirantes, um restaurante flutuante, trilhas, 

áreas para pesca, esportes aquáticos.  

Parque Mini-horto das 

Sambambaias 

2 ha Não há 

Parque Municipal do 

Acarape 

5 ha Localizado à margem direita do Rio Parnaíba, 

possui trilhas com passeios para a prática de 

cooper, área gramada, rosa dos ventos e uma 

biruta para orientação da direção dos ventos. 

Parque Ambiental Poti 

I 

2.700 ha Situado à margem esquerda do Rio Poti, na 

Av. Marechal Castelo Branco. Possui quadras 

poliesportivas, PM Box, uma praça , sedes do 
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Parque Área Equipamentos e serviços 

Cons. Municipal de Meio Ambiente e da Assoc. 

Bras. de Engenharia Sanitária. 

Parque Vale do 

Gavião 

20 ha Não há 

Parque Ambiental Boa 

Vista 

2 ha Possui playground rústico, bancos, campo de 

futebol society e trilhas. 

Parque Municipal 

Parnaíba I 

12 ha Não há 

Parque Ambiental da 

Macaúba 

5 ha  

Parque Ambiental 

Porto Alegre 

4 há Não há 

Parque Ambiental São 

João 

15 há Possui trilha ecológica e campo de futebol. 

Parque Ambiental 

Beira Rio 

2,5 há Belas árvores de grande porte, como 

mangueiras, laranjeiras, goiabeiras, cajueiros e 

também exemplares do caneleiro (árvore 

símbolo da cidade). Tem pista de cooper e 

quiosques para a comercialização de lanches  

Parque Prainha 

 

Não encontrado Possui museus vivos dos principais biomas do 

estado: caatinga, cerrado e cocais. 

Parque Vila do Porto  No local está uma creche que atende, em 

média, 70 crianças de 3 a 6 anos. 

Parque Curva São 

Paulo 

5 há Possui uma praia fluvial formada no Poti que 

atrai banhistas.  É o único trecho hidrográfico 

do rio Poti que é explorado de forma bastante 

regular, por pessoas de todas as partes da  

cidade e por turistas. Boa estrutura de 

fiscalização e segurança.  

Parque Marina  20ha Não há 

Parque Zoobotânico 

de Teresina 

136,10ha Possui uma grande variedade e quantidade de 

répteis pois além do rio que passa ao lado e da 

presença de três lagos, a fauna e a flora do 

parque são muito ricas e favoráveis à criação e 

reprodução desses animais, principalmente 

cobras; apresenta condições de ser 
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Parque Área Equipamentos e serviços 

transformado em referência nacional. 

O parque possui o menor lagarto do Brasil - 

Coleodactylus Meridionales - encontrado com 

frequência, além de muitas outras espécies de 

animais.  

Possui trilhas mal conservadas. 

Parque do Caneleiro Não encontrado O Parque é uma reserva natural da árvore 

símbolo de Teresina: "o caneleiro". No local há 

um parque infantil e um quiosque que 

comercializa produtos típicos. 

Parque N. Sa. do 

Livramento 

Não encontrado Não há 

Parque Ambiental de 

Teresina 

38 ha Conhecido, também, como Jardim Botânico de 

Teresina, compreende a maior área de 

preservação permanente da cidade. O parque 

tem um laboratório, além de um herbário com 

vegetais secos para estudos de botânica. 

Destacam-se, também, trilhas educativas para 

os visitantes e um auditório com capacidade 

para 50 pessoas. 

Parque da Cidade 17 ha Local onde são realizados eventos 

culturais/ecológicos e de apoio às atividades 

de educação ambiental para escolas e grupos 

comunitários. Oferece banheiros públicos, 

pontos de descanso e de observação, trilhas.  

Parque Municipal 

Floresta Fóssil do Rio 

Poti 

13 ha É um espaço de grande importância ambiental 

devido a valiosas descobertas de afloramentos 

de troncos fossilizados - vegetais de gênero 

psarnius - datados de, aproximadamente, 250 

milhões de anos. Foram catalogadas, até o 

momento, 60 unidades de vegetais 

fossilizados. Os troncos fossilizados têm como 

originalidade a sua posição em vida, o único 

no Brasil. Nele também podem ser observados 

dois olhos-d´água subterrânea, mas não há 

infraestrutura para visitação. 
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Parque Área Equipamentos e serviços 

Tombado pelo IPHAN em 2008. 

RPPN Santa Maria de 

Tapuã 

238 ha Não há 

Parque das 

Mangabeiras 

4,59 ha Não há 

Parque Poticabana 8 ha Fechado para reforma. 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAM, 2010. 

 

2.6.6 Grau de Participação Comunitária 

 

O município conta com instância de governança ativa na área de meio ambiente e um fundo 

efetivo, ou seja, fundo aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo 

municipal, com recursos disponíveis para aplicação. A instância de governança apresenta-se em 

forma de conselho e tem nela representadas organizações da sociedade civil, entidades de 

classe, instituições de ensino e instituições governamentais. O Conselho Municipal de Turismo 

está em fase de reestruturação e deverá estar ativo em breve.  

 

Foi constada a existência das seguintes organizações representativas do trade: ABAV – 

Associação Brasileira de Agências de Viagens; ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes; APOE – Associação Piauiense das Empresas Organizadoras de Eventos; ABBTUR 

– Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo; ABIH – Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis; SINDETUR – Sindicato das empresas de turismo do Estado do Piauí; SINGTUR – 

Sindicato dos Guias de Turismo do Piauí; SINHORES – Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes 

e Similares do Piauí; Teresina Convention & Visitors Bureau. No entanto, foi consenso nas 

oficinas realizadas a necessidade de melhor articulação destas organizações.  

 

Na área ambiental, duas organizações da sociedade civil destacam-se pela atividade: Mais Vida e 

Fundação Rio Parnaíba – FURPA. 

 

2.7 Consolidação do Diagnóstico Estratégico 

 

A partir das informações coletadas em campo e levantadas em fontes secundárias apresentadas 

no capítulo do diagnóstico deste documento, é possível concluir que a atividade turística no 
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município de Teresina encontra-se em fase de desenvolvimento e expansão, com bom potencial 

para ampliação de sua influência no desenvolvimento econômico local no curto e médio prazos. 

 

A atividade turística no município tem se desenvolvido de forma espontânea nos últimos anos, 

sem que o poder público municipal tenha tomado parte neste processo e influenciado ou 

estruturado a atividade turística. 

 

O turista atual mostrou-se de caráter essencialmente nacional e, em concordância com os estudos 

do Ministério do Turismo, fortemente de origem estadual e regional. Este turista viaja 

desacompanhado, se hospeda na rede hoteleira e tem como principal motivação de viagem a 

realização de negócios e participação em eventos, ou seja, é um turista movido por razões 

profissionais. É homem, possui entre 26 e 50 anos, com formação de ensino superior e renda 

média em R$ 4.037,53. Além disso, permanece no destino em média 5,71 dias e gasta R$ 86,89 

por dia. É um profissional liberal ou funcionário público, chega ao destino principalmente por via 

aérea e não se utiliza de agências de viagem para planejar sua estadia. 

 

Este perfil de turista nos permite extrair algumas conclusões: 

 

 O segmento de negócios e eventos é o principal responsável pelo desenvolvimento da 

atividade turística no município. É este segmento que gera a demanda nos hotéis da 

cidade e que possui um perfil de gastos mais elevados no destino;  

 

 O mercado estadual/regional deve ser o foco dos esforços de promoção e 

comercialização do destino no curto prazo, uma vez que é o principal mercado atual e 

ainda possui um grande potencial de crescimento, sobretudo o mercado regional pois os 

principais emissores (CE, BA e PE) ainda são emissores secundários para o destino;  

 

 Segundo as pesquisas, os turistas que chegam ao destino em via aérea se hospedam na 

rede hoteleira, viajam desacompanhados e possuem gasto médio mais elevado e uma 

permanência média mais curta. A hipótese levantada é a de que este turista, 

essencialmente de negócios e eventos, fica no município apenas o tempo necessário 

para resolver suas pendências profissionais e retorna a seu local de residência por não 

existir opções de diversão/lazer. Sendo assim, existe um grande potencial para a 

implementação de produtos turísticos que possam ser consumidos por este turista após 
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a realização de suas atividades profissionais. Inclusive, a estruturação destes produtos 

turísticos pode fazer com que este turista traga sua família para conhecer o destino em 

uma próxima oportunidade. Esse novo padrão de consumo pode ampliar o tempo de 

permanência média, os gastos médios diários e o fluxo de turistas no destino;  

 

 Já os turistas que chegam ao destino por via terrestre (ônibus ou carro) não se utilizam 

da rede de hotéis, permanecendo na casa de amigos e parentes. Além disso, seu gasto 

médio diário é menor por mais que sua permanência média seja maior. Este turista 

apresenta menor renda e sua principal motivação de viagem é o passeio onde se 

destaca a visita a amigos ou parentes. Para este perfil de turista é fundamental que 

existam produtos turísticos estruturados como forma de aumentar seu gasto médio 

diário. Eles já possuem maior tempo de permanência, porém consomem pouco dos 

serviços e equipamentos turísticos. Sendo assim, é preciso desenvolver campanhas 

informativas apresentando os produtos turísticos e incentivando a visitação. Como este 

turista se hospeda na casa de parentes e amigos, é fundamental que estes parentes 

conheçam a sua cidade e possam indicar pontos de interesse para a visitação turística;  

 

 No decorrer da última década é perceptível uma mudança no perfil do turista neste 

destino. A idade média que era de 36 a 50 anos em 2002 passa a ser de 26 a 35 em 

2009. Da mesma forma, acompanhando este movimento, em 2002 existia um maior 

contingente de turistas casados e em 2009 percebe-se um grande aumento dos turistas 

solteiros. Estas alterações no perfil do turista deve ser analisada pela SEMDEC, inclusive 

para as decisões sobre ações promocionais, estruturação dos investimentos em 

captação de empreendimentos privados e campanhas de marketing. Esta mudança no 

perfil qualitativo do turista deve ser refletida no posicionamento de mercado a ser 

estruturado pelo destino. Para um público mais jovem é mais interessante mostrar a 

cidade como um polo de oportunidades de crescimento profissional e de dinamismo 

econômico, atrelado a uma boa oferta de vida noturna e atrativos turísticos dinâmicos. O 

segmento de ecoturismo pode receber um reforço de esportes radicais e aventuras, com 

trilhas estruturadas para este público específico;  

 

 O tempo de permanência média no destino é bastante reduzido. Os dados do Ministério 

do Turismo apontam para uma permanência média nacional em viagens domésticas de 

8,5 dias enquanto que no destino esse número tem sido de 5,7 dias. A leitura que se faz 
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deste número atualmente é a de que inexistem no destino produtos turísticos capazes de 

prender o turista no destino por mais tempo. Na realidade, por ser o turismo de negócios 

e eventos o principal motivador das viagens ao município, o turista regressa a sua cidade 

tão logo encerra suas atividades profissionais. É necessário que a estruturação do 

segmento de Ecoturismo (com os parques ambientais, as trilhas ecológicas e o uso 

turístico dos rios Poti e Parnaíba) ocorra no curto prazo para dinamizar a atividade 

turística e ampliar este tempo de permanência a partir da oferta de atrativos 

competitivos;  

 

 Um dado interessante é que estes turistas não se utilizam de agências para realizar suas 

viagens. Neste particular temos duas situações: (i) pessoas que já estiveram no destino, 

e por isto não demandam este serviço emissivo; (ii) pessoas que apesar de não 

conhecerem o destino não se utilizam deste serviço emissivo. No primeiro caso a 

primeira experiência do turista no destino é determinante para a definição de retorno ou 

não e também para a seleção dos estabelecimentos que serão frequentados. Assim as 

condições do hotel, dos restaurantes e do atendimento serão determinantes em sua 

decisão de repetir ou não a compra destes serviços. No segundo caso, o turista está 

usando outras fontes de informações. As mais comuns são os amigos que já estiveram 

no destino e conhecem o local e a internet. EM ambos os casos o turista irá procurar 

informações através da world wide web. No caso de Teresina não existe um web site 

turístico que consolide as informações e apresente de forma dinâmica e atraente, todo o 

potencial do destino. É importante investir na construção desta ferramenta que irá 

auxiliar no processo de decisão da compra do destino; e 

 

 Por fim, é necessário ter em conta que o perfil atual do turista aponta para um público 

mais exigente, pois são homens de negócios com escolaridade superior. Desta forma é 

importante realizar investimentos na qualificação dos profissionais que atuam no setor. 

 

Com relação à oferta turística, atualmente não existem informações detalhadas sobre a avaliação 

que os turistas realizam sobre os atrativos que visitam nem mesmo sobre quais os atrativos que 

despertam maior interesse por parte destes turistas. É importante que a SEMDEC estruture o 

sistema de informações turísticas de forma a responder essas questões e propiciar informações 

de extrema relevância para o planejamento das políticas públicas do setor. 
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A falta de informações detalhadas levantadas a partir de pesquisas de satisfação dos turistas com 

os equipamentos turísticos não permite que se realize uma análise aprofundada dos atrativos 

turísticos enquanto grau de interesse que desperta nos visitantes, porém é possível analisar os 

atrativos do município, e sua importância para o desenvolvimento da atividade turística, a partir 

das observações realizadas em campo e das informações levantadas nas entrevistas e nas bases 

secundárias de informações. 

 

De maneira geral os atrativos do destino encontram-se desestruturados para receber bem o turista 

e necessitam de um investimento na recuperação ou dotação de infraestrutura para visitação 

turística, sinalização, informações turísticas, centros de atendimento, entre outras intervenções 

para transformar o atrativo em um produto turístico. 

 

Complementarmente, não existem estudos de capacidade de carga nem mesmo plano de uso, 

plano de gestão ou de manejo (conforme a natureza do atrativo) que permitam estruturar a 

perspectiva de aumento de demanda. Apenas o zoobotânico possui Plano de Manejo (financiado 

pelo PRODETUR NE II do Estado do Piauí). O IPHAN está contratando o Plano de Manejo do 

Parque Municipal da Floresta Fóssil, os demais não possuem estes instrumentos de gestão. 

 

Conforme se pode observar na tabela abaixo, apesar de alguns atrativos não possuírem um alto 

grau de singularidade, estes atrativos podem ser utilizados no decorrer de todo o ano e, se bem 

equipados, podem ser de grande capacidade de atração de turistas e entretenimento de seus 

visitantes, com a estruturação das trilhas ecológicas, passeios guiados e informações turísticas de 

flora e fauna. 

 

Por fim, os rios podem ser um importante elo para a estruturação deste turismo em Teresina pois 

podem interligar todos esses pontos por via fluvial, proporcionando um passeio agradável e 

completo de ecoturismo e lazer, formando um circuito turístico fluvial e uma alternativa para a 

mobilidade urbana destas pessoas. 

 

A tabela 2.7.1. abaixo apresenta de forma consolidada as condições dos principais atrativos do 

destino. 
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Tabela 2.7.1 – Consolidação das informações da oferta turística 

Parque Singularidade Disponibilidade Condição Atual 

Parque do Encontro dos 

Rios 

Atrativo com alto 

grau de 

singularidade devido 

à localização 

geográfica do 

município. Apesar de 

não ser exatamente 

uma raridade, o 

atrativo é um dos 

poucos no país com 

a conformação que 

apresenta. 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. Em 

anos chuvosos o atrativo fica 

sem condição de visitação 

durante 02 meses (janeiro e 

fevereiro), mas por problemas 

de cheia nos rios. A resolução 

deste problema permitirá o 

uso em todos os meses do 

ano. 

Atualmente existe uma estrutura física equipada com 

centro de atendimento ao visitante, livro de registro de 

visitantes, banheiros públicos e arruamento em uma parte 

do parque. Existem ainda 03 barracas de venda de 

artesanato e uma estrutura de Restaurante Flutuante, com 

capacidade para o atendimento de 100 pessoas. Apesar 

de possuir espaço para o desenvolvimento de trilhas 

ecológicas, não existe estrutura com essa finalidade. Na 

parte externa existe um estacionamento com capacidade 

para apenas 20 veículos, porém em uma região pouco 

sinalizada e perigosa, em termos de tráfego de veículos. 

De forma geral a estrutura está em boas condições de 

conservação, mas ainda muito pouco preparada para 

recepcionar grandes fluxos de turistas. 

Parque da Floresta Fóssil 

Atrativo de altíssimo 

grau de 

singularidade. Única 

no Brasil e uma das 

únicas do mundo, 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. Em 

anos chuvosos o atrativo fica 

sem condição de visitação 

durante 02 meses (janeiro e 

Apesar de se constituir em um ambiente de extrema 

importância para as pesquisas científicas e de um local de 

grande beleza natural, este parque não possui nenhuma 

estrutura atualmente, seja para a recepção de visitantes, 

seja para o estudo de suas espécies vegetais fossilizadas. 
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Parque Singularidade Disponibilidade Condição Atual 

com espécies 

fossilizadas de 

árvores de 250 

milhões de anos. 

fevereiro), mas por problemas 

de cheia no rio Poti. A 

resolução deste problema 

permitirá o uso em todos os 

meses do ano. 

Apenas existe um portal de entrada e uma estrada de 

acesso em terra, sem sinalização, arruamento, centro de 

visitantes ou mesmo o devido isolamento da área com 

cercas apropriadas. Atualmente, constitui-se apenas como 

um potencial atrativo, uma vez que a visitação ocorre de 

forma esporádica e sem estruturação. 

Parque da Cidade 

Atrativo com baixo 

grau de 

singularidade por se 

tratar de um espaço 

verde no coração da 

cidade sem 

características 

exclusivas. 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. 

Localizado dentro da área urbana. Possui uma estrutura 

de recepção de visitantes, equipamentos desportivos e 

trilhas para caminhadas dentro de seu perímetro. Porém, 

toda a estrutura se encontra bastante deteriorada, 

inclusive os painéis de sinalização interna. Os caminhos 

não são estruturados como trilhas ecológicas e apesar de 

ser uma área cercada e murada, é insegura para o livre 

trânsito de pessoas que não conhecem a região. 

Necessita de investimentos na reestruturação de todos os 

equipamentos já existentes, construção de novos outros e 

estruturação das trilhas ecológicas. 

Parque Ambiental de 

Teresina - Jardim Botânico  

Atrativo com baixo 

grau de 

singularidade por se 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. 

É a maior área de preservação mantida pelo governo 

municipal. Da mesma forma que o Parque da Cidade, a 

estrutura existente está, de forma, geral, bastante 
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Parque Singularidade Disponibilidade Condição Atual 

tratar de um espaço 

verde no coração da 

cidade sem 

características 

exclusivas. 

deteriorada, com excessão do centro de atendimento ao 

visitante que se encontra em bom estado, inclusive com 

um pequeno museu de exemplares de animais locais 

empalhados. Este centro possui um auditório em boas 

condições de uso com capacidade para 50 pessoas e 

também serve de sede administrativa. Dentro do parque 

porém, a situação é diferente, apesar do bom estado de 

conservação das plantas e da flora do local. As trilhas não 

são estruturadas, a sinalização é precária e os painéis 

indicativos do terreno estão completamente deteriorados e 

a área está necessitando de uma limpeza e ordenamento. 

Zoobotânico de Teresina 

Atrativo com baixo 

grau de 

singularidade por 

não possuir 

diferencial em 

relação a outros 

zoológicos. 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. 

É a maior área preservada da cidade, de posse do 

governo estadual. O zoobotânico foi restaurado em 2008 e 

está prevista sua ampliação em 2010 com recursos do 

PRODETUR NE II. A estrutura atual está adequada ao 

uso destinado e à visitação turística. A implantação das 

trilhas ecológicas e ampliação das áreas de visitação 

contribuirá ainda mais para a visitação turística no local. 

Rios Poti e Parnaíba 
Atrativo com regular 

grau de 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. Nos 

Os dois rios apresentam boas condições de 

navegabilidade durante todo o ano. Apenas na região do 
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Parque Singularidade Disponibilidade Condição Atual 

singularidade devido 

às formações dos 

rios que se 

entrecortam com a 

cidade e com áreas 

preservadas de mata 

e estuários. 

meses mais chuvosos (janeiro 

e fevereiro) as cheias do rio 

permitem uma maior 

navegabilidade. 

zoobotânico é necessário criar um canal em uma região 

que possui muitas pedras no fundo do rio Poti, para 

permitir a integração total da cidade por meio fluvial. 

Atualmente o maior empecilho à navegação turística é a 

falta da estruturação de terminais fluviais e piers, além da 

potabilidade da água, prejudicada pelo despejo dos 

esgotos urbanos sem tratamento adequado. 

Polo de Cerâmica Poti 

Velho 

Atrativo com alto 

grau de 

singularidade pelo 

artesanato produzido 

que possui 

características muito 

próprias e com 

material e temas 

locais 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. 

O Polo de Cerâmica foi estruturado a partir de uma 

parceria do governo municipal com o SEBRAE que 

capacitou todos os artesãos e melhorou a qualidade do 

produto local, conferindo-lhe inclusive uma identidade 

própria. O polo ainda necessita de uma melhor 

infraestrutura, os lojistas precisam de capacitação e as 

olarias precisam ser melhoradas para permitir a visitação 

turística. 

Centro de Artesanato de 

Teresina 

Atrativo com baixo 

grau de 

singularidade pela 

ausência de 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. 

O centro de artesanato se localiza na antiga cadeia 

pública na Praça Pedro II (uma das principais da cidade), 

mas está com uma infraestrutura completamente 

debilitada, precisando de mobiliário urbano, requalificação 
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Parque Singularidade Disponibilidade Condição Atual 

identidade própria arquitetônica e melhoramento das lojas e capacitação dos 

lojistas. Importante também ressaltar que o centro 

funciona como estacionamento por se localizar no centro 

da cidade, o que prejudica ainda mais as atividades 

internamente. 

Auditórios e locais de 

eventos 

Atrativos com baixo 

grau de 

singularidade 

Uso permitido e possível no 

decorrer de todo o ano. 

Conforme já explicado em outros itens e já apresentado, 

existem atualmente cerca de 86 auditórios na cidade com 

capacidade para atender a quase 14000 pessoas. O 

principal problema é que essa rede é formada por 

pequenos auditórios com capacidades para uma média de 

500 pessoas. 

Fonte: Elaborado pela FGV a partir de observações em campo
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Os atrativos apresentam um alto grau de complementaridade uns dos outros, podendo ser 

planejada a exploração de diferentes aspectos em cada um dos atrativos de forma a entreter o 

visitante em um roteiro bastante interessante e agradável.  

 

Estes esforços somam-se a outros como o Programa Lagoas do Norte, já citado no item do meio 

ambiente no diagnóstico. A prefeitura, através de um financiamento junto ao Banco Mundial, está 

despoluindo e estruturando toda a região das lagoas do norte (região do Poti Velho, próximo ao 

polo de cerâmica) para a instalação de equipamentos de turismo e bares, restaurantes, áreas de 

lazer, entre outros equipamentos sociais. 

 

Outro ponto importante de se ressaltar é que os atrativos podem ser interligados pela navegação 

do Rio Poti. Para isso faz-se necessário a implementação de projeto de desassoreamento dos 

dois rios e recuperação dos trechos de baixo calado, conforme apresentado graficamente na 

figura abaixo: 
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Figura 2.7.1: Principais atrativos localizados à Margem do Rio Poti 
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Fonte: Elaborado pela FGV com uso do Google Maps, 2010.
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Segundo as pesquisas da Fundação CEPRO o turista avaliou positivamente o destino, porém 

alguns itens receberam avaliação negativa, conforme apresentado abaixo. 

 

Gráfico 2.7.1 – Itens avaliados negativamente pelos turistas 

 

Fonte: Fundação CEPRO 

 

Esta avaliação ressalta alguns pontos importantes de serem considerados no planejamento 

turístico local: 

 

 É importante que o planejamento turístico seja realizado tomando em consideração a 

demanda estabelecida na região, o posicionamento desejado pelo destino e a oferta de 

produtos, serviços e equipamentos turísticos locais. Porém, é importante ressaltar que a 

oferta deve se adequar à demanda e ao posicionamento desejado e não o contrário. No 

caso de Teresina, o segmento de turismo de negócios e eventos já está estabelecido e 

em crescimento e corresponde ao posicionamento desejado pelo destino. Neste caso é 

fundamental adequar a oferta turística a esta realidade. Portanto, os itens elencados com 

má avaliação que influem neste destino precisam ser trabalhados no curto prazo sob 

pena de estagnar a atividade turística local. A estruturação do sistema de transporte 

urbano e do terminal rodoviário devem ser priorizados. Da mesma forma, a expansão do 

terminal de passageiros e das linhas aéreas deve ser articulada com a INFRAERO e 

companhias aéreas em operação atualmente;  
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 Os itens de informações turísticas e sinalização turística também foram mal avaliados 

nas pesquisas da Fundação CEPRO em 2009. É fundamental que exista material 

promocional à disposição do turista em vários pontos estratégicos do município. 

Atualmente só existe um CAT e mesmo assim com horário de funcionamento restrito e 

sem atendimento especializado. É importante estruturar postos de informação turística 

nos principais portões de entrada do município e, sobretudo no aeroporto e no terminal 

rodoviário;  

 

 Atualmente toda a estratégia de desenvolvimento da atividade turística está ancorada no 

segmento de turismo de negócios e eventos, porém não existe no local espaço 

adequado para a realização de eventos de médio e grande portes, sejam 

convenções/seminários ou feiras/exposições. O centro de convenções estadual está com 

as obras suspensas e os espaços existentes no município não comportam públicos 

superiores a 500 pessoas. É urgente a construção de um centro de eventos que possa 

albergar eventos de médio porte, para até 2.500 pessoas, com pavilhão de exposições 

capaz de receber feiras de caráter regional. Esta ação deve ser priorizada pelo 

município;  

 

 Outro item mal avaliado nas pesquisas da Fundação CEPRO em 2009 foi o atendimento 

na prestação dos serviços. É importante realizar investimentos na qualificação dos 

profissionais que atuam no setor. Durante as oficinas de construção do plano ficou claro 

que existe uma desarticulação entre as associações de classe e os organismos do 

sistema “S” responsáveis pela qualificação desta mão de obra. Enquanto os primeiros 

reclamam que não são oferecidos cursos de qualificação, os segundos reclamam que os 

cursos não são confirmados por falta de inscritos. O resultado é que o atendimento na 

rede de equipamentos turísticos e de prestadores de serviços desagrada ao turista;  

 

 A avaliação dos equipamentos de bares e restaurantes locais revelou que o mobiliário, a 

decoração e o atendimento foram itens mal avaliados no contexto geral. É importante 

realizar um trabalho para melhor qualificar estes estabelecimentos a receber o publico de 

turistas que está se deslocando até o destino. Recomenda-se que a SEMDEC possa 

articular ações integradas com o SEBRAE para o apoio aos empresários locais na 

reestruturação e reestilização de seus estabelecimentos;  
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 Com relação aos atrativos do segmento de Ecoturismo é importante ressaltar que apesar 

de existirem 31 parques ambientais nem todos estes possuem caráter turístico ou 

potencial para se tornar um produto vendável e atraente. Os cinco parques identificados 

(Parque da Floresta Fóssil, do Jardim Botânico, do Zoobotânico, da Cidade e do 

Encontro dos Rios) com potencial turístico necessitam de toda uma estruturação para 

receber bem o turista e poder oferecer a este opções de entretenimento, seja a partir da 

estruturação de trilhas ecológicas, trilhas de aventura, passeio científico, fauna e flora ou 

seja simplesmente a partir da dotação de infraestrutura para contemplar a paisagem e a 

beleza natural destes espaços;  

 

 A existência dos dois rios perenes com capacidade de navegação todo o ano aparece 

como uma excelente oportunidade de se estruturar um transporte aquaviário que pode 

ter a função de auxiliar à comunidade na mobilidade urbana cotidiana e ao mesmo tempo 

funcionar como um excelente produto turístico, interligando os principais pontos de 

interesse da cidade. Este tipo de transporte é perfeitamente compatível com o município 

e, conforme demonstrado no mapa anteriormente, interliga todos os cinco parques que 

serão estruturados para se transformar em produtos turísticos; e 

 

 Por fim, é preciso investir na captação de novos empreendimentos hoteleiros com melhor 

estrutura para o público mais exigente que se desloca até o destino. Atualmente apenas 

04 hotéis possuem condições de atender a uma demanda mais qualificada (Hotéis Rio 

Poti, Metropolitan, Luxor e Ibis). Porém, mesmo entre estes é possível detectar a 

necessidade de investir na reforma e modernização do equipamento. A sugestão é que a 

SEMDEC estruture um setor para trabalhar esta captação de investimentos privados e 

possa também auxiliar na reestruturação da legislação de incentivos atual, que apenas 

concede incentivos aos empreendimentos hoteleiros, e na criação de legislação 

específica para os interesses turísticos. 

 

No tocante às infraestruturas locais percebe-se que os principais problemas estão localizados no 

acesso aéreo, no sistema de transporte urbano, no sistema de esgotamento sanitário e na 

segurança pública. Nos itens de acesso rodoviário, iluminação pública, sistema de abastecimento 

de água, sistema de energia elétrica e saúde não foram detectados problemas relevantes que 

possam afetar sobremaneira a atividade turística. 

 

A tabela abaixo consolida estas informações. 
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Tabela 1.7.2 – Consolidação das informações referentes à infraestrutura local 

Item Avaliado Situação Atual Principal Problema Identificado Observação 

Rede aérea de acesso Aeroporto com baixa capacidade de 

atendimento, funcionando com o dobro de 

sua capacidade no terminal de passageiros. 

Existência de poucos voos e dificuldade de 

ligação aérea com os principais emissores 

do destino.  

Infraestrutura precária de 

atendimento ao passageiro. 

Terminal pequeno e sem oferta de 

serviços.  

 

A INFRAERO informou que a 

ampliação do terminal de 

passageiros já está em curso. O 

PAC irá financiar esta ação que já 

está em fase de licitação. 

Rede rodoviária de 

acesso 

Boa malha rodoviária de acesso ao 

município. Os principais emissores atuais 

(PI, CE e MA) tem facilidade no acesso ao 

destino.  

As estradas só estão duplicadas nas 

proximidades do município. Nos 

demais trechos a viagem ocorre em 

vias de mão dupla sem área de 

acostamento adequada. 

 

Rede ferroviária de 

acesso 

Rede com 12,5km de extensão com 08 

pontos de parada interligando a periferia 

com o centro da cidade. 

Não interliga os principais pontos de 

interesse da cidade e possui apenas 

uma linha. 

A Prefeitura de Teresina está 

investindo na ampliação de mais 03 

pontos de parada interligando o 

centro da cidade e melhorando a 

capilaridade do sistema. 

Sistema de 

Abastecimento de água 

Cobertura de 96,59% da população com 

água de boa qualidade. Não foram 

identificados problemas no abastecimento. 

Problemas operacionais ocasionam 

um elevado índice de perdas (quase 

50%) sobretudo devido à 
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Item Avaliado Situação Atual Principal Problema Identificado Observação 

necessidade de manutenção nas 

unidades de produção, elevatórias e 

reservatórias. 

Sistema de Esgotamento 

Sanitário 

Cobertura de apenas 16,48% da população. 

As áreas comerciais estão com 

atendimento de 70% e todos os principais 

hotéis da cidade estão ligados à rede. 

Baixa cobertura da rede. Em 2000 

65,4% da população utilizava fossa 

séptica. 

Existem investimentos previstos pelo 

PAC e pelo Programa Lagoas do 

Norte, mas ainda assim a 

capacidade do sistema será muito 

baixa. 

Sistema de Limpeza 

Urbana 

Apontado como ponto forte nas oficinas do 

PDITS. Porém, lixão opera com o dobro de 

sua capacidade. 

Não existe na cidade coleta seletiva 

de lixo. 

A prefeitura está construindo um 

novo lixão totalmente adequado à 

legislação vigente. 

Rede de drenagem 

pluvial 

Em decorrência da elevação das águas dos 

dois rios, existem várias áreas sujeitas a 

alagamento na cidade. Na zona norte e na 

zona leste estão as principais dificuldades. 

Os atrativos são prejudicados nos períodos 

chuvosos do ano em função da elevação 

dos níveis dos rios. 

Alagamento em áreas comerciais, 

sobretudo na zona leste da cidade. 

A prefeitura está sanando os 

problemas da zona norte e já 

contratou um Plano Diretor de 

Drenagem para a cidade. 

Sistema de Transporte 

urbano 

Nos últimos cinco anos não foi ampliado o 

sistema que está trabalhando com sua 

Não existe interligação do aeroporto 

e do terminal rodoviário com os 

A Prefeitura de Teresina está com o 

Plano Diretor de Transportes Urbano 
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Item Avaliado Situação Atual Principal Problema Identificado Observação 

capacidade instalada máxima. A frota é 

nova mas não possui ar refrigerado. Não 

interliga os atrativos turísticos nem os 

principais portões de entrada da cidade 

(aeroporto e rodoviária).  

principais pontos de interesse da 

cidade nem com os atrativos que 

serão estruturados. 

concluído e iniciando a sua 

implementação. 

Sistemas de 

comunicação 

Não foram detectados problemas nos 

sistemas de comunicação Existem 04 

operadoras de telefonia móvel que 

funcionam bem no município. 

  

Iluminação Pública Existem 60.000 postes de iluminação, dos 

quais 39.417 estão sendo trocados e 

modernizados pelo programa Reluz. 

Apenas alguns trechos são mal iluminados, 

mas os atrativos turísticos não possuem 

iluminação adequada. 

Atrativos turísticos são mal 

iluminados e necessitam de reforço. 

A prefeitura está prevendo 

investimentos em mais 40.000 

postes de iluminação, inclusive 

contemplando os atrativos turísticos, 

destes 25.000 já foram trocados. 

Serviços de saúde Boas condições de atendimento ao turista. 

A cidade é o maior polo de saúde do interior 

do Nordeste e possui uma rede bem 

estruturada e com boa capacidade de 

atendimento. 
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Item Avaliado Situação Atual Principal Problema Identificado Observação 

Segurança O efetivo policial é de 2840 pessoas na 

Polícia Militar e 1.359 na polícia civil, além 

de 340 bombeiros com grupo de busca e 

salvamento. 

Os atrativos turísticos não são 

patrulhados e o efetivo policial é 

pequeno. Não existe polícia turística 

nem delegacias especiais para 

atendimento a este público. 

 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 
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Para finalizar a consolidação das informações do diagnóstico é importante ressaltar novamente 

que na questão do quadro institucional existem dois problemas bastante graves à estruturação do 

setor no município: (i) a baixa capacidade instalada na SEMDEC para formular e implementar 

políticas públicas de turismo, e (ii) a desarticulação e baixa participação do trade turístico local. 

 

No primeiro caso, esta baixa capacidade se dá em função de problemas operacionais. 

Primeiramente é necessário rever toda a estrutura da secretaria e reformular as atribuições e 

perfis dos membros da coordenação especial de turismo, inclusive para poder estruturar um 

concurso público que possa trazer para a secretaria funcionários que se dedicarão a esta função. 

Em segundo lugar é preciso capacitar a equipe para que seja possível ter um nível de 

compreensão da atividade que permita pensar estrategicamente, formular as políticas públicas, 

monitorar sua implementação e avaliar os resultados. Por fim é preciso ampliar o orçamento da 

secretaria para lhe dar condições de implementar as ações necessárias à estruturação desta 

atividade econômica. 

 

Já no segundo caso, é preciso que a SEMDEC funcione como um articulador para fortalecer as 

instâncias de governança local. O fato de o Conselho Municipal de Turismo não estar em 

funcionamento reforça essa situação de desarticulação do trade. É importante que o conselho 

retome suas atividades o quanto antes para que as entidades representativas passem a ter um 

contato mais próximo entre si e também com a SEMDEC. Outra importante decisão é a criação do 

Fundo Municipal de Turismo que possa reverter recursos para as ações do setor e também para o 

fortalecimento destas instituições. Porém, o que mais chama atenção é a baixa capacidade de 

participação dos interlocutores destas instituições quando convocados a participar de um 

processo de construção de política pública como foi o PDITS. Os representantes destas 

instituições apresentam dificuldade em expressar suas opiniões e sugestões. Essas limitações 

reforçam a ideia de que não existe uma cultura de diálogo e construção conjunta e que no 

decorrer do tempo o afastamento natural entre o poder público e as entidades de governança 

levaram à precarização da representatividade. É fundamental que a SEMDEC se reaproxime 

destas entidades e assuma o papel de órgão responsável pela articulação dos diversos 

interlocutores e pelo fortalecimento de todo o sistema turístico no município. 
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2.7.1 Estruturação da Matriz de SWOT 

 

O diagnóstico estratégico da área turística em análise, qual seja o município de Teresina, está 

bem refletido na Matriz de SWOT apresentada no item seguinte. 

 

Esta matriz é o resultado de todo o levantamento de informações realizados pela equipe em 

pesquisas de campo, banco de dados de institutos, associações e organismos municipais, 

estaduais e federais e apresenta de forma bastante detalhada as condições atuais da atividade 

turística no destino. 

 

Importante ressaltar também que esta matriz foi elaborada com a participação de todo o trade 

turístico e validade por todo este trade, tendo sido realizadas 03 reuniões de coleta de 

informações e 01 reunião de validação das informações e fechamento da matriz, detalhadas no 

subtópico em seguida. 

 

O termo SWOT é a junção das iniciais (em inglês) dos quatro elementos-chave desta ferramenta 

de análise, são eles: (1) strengths - pontos fortes; (2) weaknesses - pontos fracos; (3) 

opportunities – oportunidades; e (4) threats – ameaças.  

 

A análise SWOT apresenta-se como uma das mais conhecidas ferramentas de planejamento 

estratégico, utilizada para auxiliar a síntese das diversas análises ambientais efetuadas de forma 

a obter a melhor posição estratégica possível. Na prática, isso significa identificar as variáveis 

internas que podem ser controladas e que influenciam de forma positiva (forças) ou de forma 

negativa (fraqueza) o alcance dos objetivos em um determinado contexto para aproveitar ou evitar 

situações que não podem ser controladas, uma vez que são provenientes do ambiente externo 

(oportunidades e ameaças).  

 

Este diagnóstico é construído de forma participativa contando com a presença de instituições que 

atuam direta ou indiretamente no setor e que possuem relação com os segmentos priorizados e 

com os atrativos que serão trabalhados turisticamente. 

 

Sendo assim, os resultados apontados nesta matriz de análise estão embasados por dados 

primários e secundários e validado com toda a comunidade envolvida, direta ou indiretamente, 
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com o setor de turismo, sejam membros dos governos municipal, estadual e federal, membros de 

associações representativas ou mesmo membros do trade turístico. 

Assim, a Matriz SWOT apresentou os seguintes resultados relacionados com o desenvolvimento 

turístico sustentável do município de Teresina. 

 

Em relação à análise das variáveis internas de Teresina, os pontos fortes identificados foram: 

 

 Parques ambientais existentes e legalizados;  

 Presença de dois rios com potencial de navegação;  

 Presença de Lagoas em processo de revitalização, para uso turístico;  

 Existência de incentivos para a implantação de empresas (doação de terreno, redução 

de IPTU);  

 Criação da coordenação de turismo na SEMDEC;  

 Bons acessos rodoviários ao município;  

 Boa limpeza urbana;  

 Boa infraestrutura de serviços de saúde;  

 Sistema de abastecimento de água eficiente e com boa cobertura;  

 O município possui Código Ambiental ;  

 Existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente atuante;  

 Existência de Fundo Municipal de Meio Ambiente;  

 O município possui 40% de área verde;  

 Existência de instrumentos de gestão territorial (Plano Diretor, ZEE, Lei de Uso e 

Ocupação do solo, Código de Postura);  

 Baixa incidência de empresas poluentes;  

 Boa preservação das margens dos rios e matas ciliares recuperadas e preservadas; e 

 Existência de viveiros para recuperação e paisagismo. 

 

Em relação à análise das variáveis internas de Teresina, os pontos fracos identificados foram: 

 

 Falta de espaço adequado para eventos de médio e grande portes;  

 Parques ambientais desativados e sem infraestrutura;  

 Poluição e comprometimento da navegabilidade dos rios;  

 Falta de sinalização turística aos atrativos locais (rodoviária e interpretativa);  

 Falta de centro/posto de informação turística em locais estratégicos;  
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 Pouca/inexistente infraestrutura nos atrativos turísticos;  

 Inexistência de estudos e pesquisas que permitam o planejamento turístico no município 

(pesquisa de demanda atual e potencial, pesquisa de qualificação da oferta turística, 

pesquisas específicas sobre os segmentos atuais e potenciais, etc.);  

 Baixa qualificação dos prestadores de serviços (como por exemplo: atendentes, guias e 

comerciantes) para o atendimento turístico;  

 Falta de profissionalismo na gestão empresarial da atividade turística;  

 Transporte aéreo deficitário (número de voos e destinos);  

 Insuficiência de ações de promoção e marketing da cidade;  

 Inexistência de plano de marketing e posicionamento do município;  

 Falta divulgação de informações turísticas do município;  

 Não utilização dos mecanismos de tecnologia para divulgação do destino e dos atrativos 

turísticos (web site, internet, mailing, etc);  

 Reduzido número de servidores efetivos de nível superior na SEMDEC;  

 Baixo envolvimento do empresariado local nas ações relacionadas ao setor promovidas 

pelo poder público e entidades do sistema "S";  

 Conselho Municipal de Turismo inativo;  

 Ausência de fundo municipal de turismo ou eventos ativo;  

 Baixa participação da população na discussão e acompanhamento de projetos turísticos;  

 Baixa sensibilização da população quanto a importância de atividade turística e 

conhecimento das opções no município;  

 Transporte público de baixa qualidade (frota antiga e sem ar-condicionado);  

 Mobiliário urbano deficiente (pontos de ônibus, falta de lixeiras, etc);  

 Segurança pública deficiente, sobretudo nos locais de visitação turística;  

 Aeroporto pequeno e com pouca infraestrutura;  

 Inexistência de transporte integrado (ônibus-metrô) que atenda o aeroporto e ligue os 

principais pontos da cidade e atrativos;  

 Saneamento básico deficiente (despejo nos rios);  

 Baixa qualidade na infraestrutura dos principais atrativos turísticos da cidade;  

 Comprometimento da navegabilidade dos rios (trechos com pedras e bancos de areia);  

 Degradação ambiental dos principais rios e parques ambientais da cidade;  

 Baixa conscientização da população para o tema do meio ambiente (Faltam campanhas 

educativas e de conscientização);  

 Inexistência de Análise Ambiental Estratégica ou estudos similares;  
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 Inexistência de estudos de capacidade de carga para o planejamento da atividade 

turística;  

 Ausência de monitoramento ambiental da Prefeitura sobre os atrativos naturais e 

principais áreas de pressão do município;  

 Não há coleta seletiva implementada no município; e 

 

Em relação à análise do ambiente externo de Teresina, as oportunidades identificados foram: 

 

 Existência de dois rios e várias lagoas perenes com potencial de aproveitamento 

turístico;  

 Crescimento do turismo interno no Brasil;  

 Teresina ser um dos 65 destinos indutores de turismo do MTUR;  

 Os rios navegáveis possibilitam a prática de esportes náuticos;  

 Preocupação de todos os setores da sociedade - inclusive o setor público - com relação 

à conservação dos recursos naturais brasileiros;  

 Crescimento da economia brasileira dinamizando o comércio e gerando riquezas em 

todas as regiões;  

 Boa oferta de Recursos naturais (Parques ambientais, lagoas e praças);  

 Crescimento do poder aquisitivo da população nordestina;  

 Localização geográfica estratégica; 

 Teresina ser o Centro Administrativo e político do Estado;  

 Grande apelo para o desenvolvimento do ecoturismo;  

 O município faz parte do PAC das cidades históricas; e 

 

Em relação à análise do ambiente externo de Teresina, as ameaças identificadas foram: 

 

 Temperatura elevada;  

 Ameaças naturais (enchentes);  

 Falta de conhecimento do brasileiro sobre Teresina;  

 Funcionamento dos aeroportos de Parnaíba e São Raimundo Nonato;  

 Poucas opções de voos diretos de Teresina para outras capitais;  

 Ausência de empreendedores no setor de turismo para iniciar novos negócios, 

desenvolver novas tecnologias ou agregar valor a negócios já existentes; e 
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 Descontinuidade das políticas voltadas ao turismo em decorrência das trocas de gestão 

(municipal, estadual e federal). 

 

De forma a estruturar a matriz SWOT para análise e permitir realizar o cruzamento das 

informações levantadas no diagnóstico, atribuiu-se a pontuação de 0 a 2 para cada uma das 

relações entre ambiente externo e ambiente interno já definidas. Como fontes de informação 

qualitativa sobre tendências futuras, a atribuição dos valores foi feita por meio do julgamento de 

especialistas e dos participantes das oficinas realizadas com representantes das localidades 

envolvidas no projeto.  

 

A pontuação segue a subsequente orientação: 

 

 

QUADRANTE PONTOS FORTES - OPORTUNIDADES 

 

Questão: o ponto forte tem: 

 

 grande importância para alcançar a oportunidade? Atribuir valor 2;  

 média importância para alcançar a oportunidade? Atribuir valor 1; e 

 baixa/nenhuma importância para alcançar a oportunidade? Atribuir valor 0. 

 

 

QUADRANTE PONTOS FRACOS - OPORTUNIDADES 

 

Questão: o ponto fraco tem: 

 

 grande importância para dificultar/impedir o aproveitamento da oportunidade? Atribuir 

valor 2;  

 média importância para dificultar/impedir o aproveitamento da oportunidade? Atribuir 

valor 1; e 

 baixa/nenhuma importância para dificultar/impedir o aproveitamento da oportunidade? 

Atribuir valor 0. 
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QUADRANTE PONTOS FORTES - AMEAÇAS 

 

Questão: o ponto forte tem: 

 grande importância para impedir/amenizar/suportar a ameaça? Atribuir valor 2;  

 média importância para impedir/amenizar/suportar a ameaça? Atribuir valor 1; e 

 baixa/nenhuma importância para impedir/amenizar/suportar a ameaça? Atribuir valor 0. 

 

 

QUADRANTE PONTOS FRACOS - AMEAÇAS 

 

Questão: o ponto fraco tem: 

 

 grande importância para potencializar a ameaça? Atribuir valor 2;  

 média importância para potencializar a ameaça? Atribuir valor 1; e 

 baixa/nenhuma importância para potencializar a ameaça? Atribuir valor 0.  

 

Estas atribuições podem ser visualizadas na Figura 27 a seguir. 

 

Figura 2.7.1.1: Análise do ambiente externo 
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Fonte: FGV 

Após a construção da matriz, quatro posturas estratégicas podem ser desenhadas: (1) uma 

estratégia de sobrevivência, quando se identifica o predomínio de ameaças e pontos fracos; (2) 

uma estratégia de manutenção, quando se identifica o predomínio de ameaças e pontos fortes; (3) 

uma estratégia de crescimento, quando se identifica o predomínio de oportunidades e pontos 

fracos; e (4) uma estratégia de desenvolvimento, quando se identifica o predomínio de 

oportunidades e pontos fortes, conforme Figura 2.7.1.2 a seguir. 

 

Figura 2.7.1.2: Análise do ambiente externo - Matriz SWOT 

  
Matriz SWOT Análise do Ambiente Externo 

Pontos 

Fortes 

Pontos  

Fracos 

Oportunidades 

O ponto forte tem: 

• grande importância para 
alcançar a oportunidade – 2 

• média importância – 1 

• baixa/nenhuma     
importância – 0 

Ameaças 

O ponto forte tem: 

• grande importância para 
impedir/amenizar/suportar 
a ameaça – 2 

• média importância – 1 

• baixa/nenhuma    
importância – 0 

O ponto fraco tem: 

• grande importância para 
impedir/dificultar o 
aproveitamento da 
oportunidade – 2 

• média importância – 1 

• baixa/nenhuma     
importância – 0 

O ponto fraco tem : 

• grande importância para 
potencializar a ameaça – 2 

• média importância – 1 

• baixa/nenhuma    
importância – 0 

Análise do 

Ambiente 

Interno 
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Fonte: FGV 

 

Após aplicação do método, o resultado da análise desta matriz, pode-se identificar no município 

de Teresina, o predomínio do conjunto oportunidades e pontos fracos indicando uma situação 

estratégica de crescimento. A análise detalhada da Matriz de SWOT indica que existe um grande 

conjunto de pontos fracos a serem trabalhados, mas que existe, também, um grande conjunto de 

oportunidades a serem potencializadas para o crescimento do setor. 

 

Esta configuração situa o atual estágio da atividade no município no quadrante do crescimento, 

conforme apresentado na Figura anterior. Este crescimento deve ser viabilizado pela necessária 

alteração de um quadro estrutural, onde existem muitos pontos fracos, que impedem ou dificultam 

o aproveitamento das oportunidades. Apesar da existência de pontos fortes que podem ser 

potencializados pelas oportunidades, a predominância dos pontos fracos leva à criação de 

barreiras estruturais ao desenvolvimento do setor. Portanto, as estratégias a serem adotadas para 

a criação de uma política pública de desenvolvimento da atividade turística no setor, devem focar 

na retirada destas barreiras e melhoria dos pontos fracos elencados anteriormente. 

 

  
Matriz  SWOT Análise do Ambiente Externo 

Pontos 

Fortes 

Pontos  

Fracos 

Oportunidades Ameaças 

CCaappiittaalliizzaarr  

((DDeesseennvvoollvviimmeennttoo)) 

AAppeerrffeeiiççooaarr  

((CCrreesscciimmeennttoo)) 

Análise do 

Ambiente 

Interno 

MMoonniittoorraarr  

((MMaannuutteennççããoo)) 

EElliimmiinnaarr  

((SSoobbrreevviivvêênncciiaa)) 
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Os resultados desta análise embasaram a construção das estratégias de curto, médio e longo 

prazos apresentadas mais à frente. 

 

2.7.2 As Jornadas Participativas 

 

Realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, no auditório da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura de Teresina, no período de 09h00 às 13h00, a primeira oficina de construção do Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – PDITS, para o município de Teresina teve 

por objetivo apresentar aos participantes o processo de construção do Plano de Desenvolvimento 

Integrado de Turismo Sustentável – PDITS, bem como já iniciar a construção do diagnóstico da 

situação atual do setor do turismo no município, a partir da visão dos representantes do trade 

turístico e da sociedade civil, que vivenciam a atividade no seu cotidiano e que afetam e são 

diretamente afetados por esta atividade 

Este evento foi coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – 

SEMDEC e seguiu as recomendações metodológicas e técnicas estabelecidas no Termo de 

Referência de contratação do referido plano, de autoria do Ministério do Turismo. 

De forma participativa e incentivando o pensamento sistêmico e integrado que a atividade turística 

proporciona, a equipe da SEMDEC conduziu os trabalhos incentivando a discussão dos presentes 

e registrando as idéias e opiniões apresentadas. Nesta primeira oficina foram preenchidos 42 

questionários de diagnóstico e recebidos 05 cadernos de considerações para a Matriz de SWOT, 

realizados em grupos de, em média, 08 pessoas. 

Foram convidadas 37 entidades pela SEMDEC, entre representantes do governo municipal, 

estadual, federal, instituições privadas, representantes do trade e de funcionários do setor. 

Destas, 26 estiveram presentes participando de todo o processo no decorrer da manhã de 

trabalho.  



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

172 

Figura 2.7.2.1 – Ata de Presença da Primeira Oficina de construção do PDITS. 
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Figura 2.7.2.1 – Ata de Presença da Primeira Oficina de construção do PDITS. (continuação) 
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Figura 2.7.2.1 – Ata de Presença da Primeira Oficina de construção do PDITS. (continuação) 

 

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

175 

Figura 2.7.2.1 – Ata de Presença da Primeira Oficina de construção do PDITS. (continuação) 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

176 

Realizada no dia 09 de março de 2010, na sala 04 do Centro de Formação de Professores Odilon 

Nunes, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teresina, no período de 08h00 às 

13h00, a segunda oficina de construção do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo 

Sustentável – PDITS, para o município de Teresina teve por objetivo principal a validação do 

diagnóstico elaborado a partir das informações levantadas em campo, nas entrevistas individuais 

com técnicos dos governos municipais e estaduais e com representantes do setor, além das 

informações coletadas na primeira oficina e nas reuniões extra que foram realizadas no decorrer 

do período. Além desta coleta primária de informações, o diagnóstico também está baseado em 

uma larga coleta de informações secundárias em instituições municipais, estaduais e federais com 

atuação no município 

Este evento foi coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – 

SEMDEC e seguiu as recomendações metodológicas e técnicas estabelecidas no Termo de 

Referência de contratação do referido plano, de autoria do Ministério do Turismo, contando 

inclusive com a presença de um técnico do referido ministério para acompanhar o 

desenvolvimento das ações e o cumprimento das recomendações do termo de referência da 

contratação. 

Foram convidadas 40 entidades pela SEMDEC, entre representantes do governo municipal, 

estadual, federal, instituições privadas, representantes do trade e de funcionários do setor. 

Destas, 23 estiveram presentes participando de todo o processo no decorrer da manhã de 

trabalho, totalizando um público presente de 40 pessoas.  

Abaixo apresentamos as informações mais detalhadas da segunda oficina de construção do 

PDITS e as conclusões e recomendações para a continuidade do desenvolvimento do referido 

plano. 
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Figura 2.7.2.2 – Ata de Presença da Primeira Oficina de construção do PDITS. 
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Figura 2.7.2.2 – Ata de Presença da Primeira Oficina de construção do PDITS. (continuação) 
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Realizada no dia 18 de agosto de 2010, na sala 02 do SEBRAE/PI em Teresina, no período de 

08h00 às 13h00, a terceira oficina de construção do Plano de Desenvolvimento Integrado de 

Turismo Sustentável – PDITS, para o município de Teresina teve por objetivo principal a validação 

da Matriz de Ações construída a partir das contribuições dos presentes à segunda oficina, das 

contribuições dos técnicos da Prefeitura Municipal e das contribuições oriundas do diagnóstico a 

partir das informações levantadas em campo, nas entrevistas individuais com técnicos dos 

governos municipais e estaduais e com representantes do setor, além das informações coletadas 

na primeira e segunda oficinas e nas reuniões extras que foram realizadas no decorrer do período. 

Este evento foi coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – 

SEMDEC e seguiu as recomendações metodológicas e técnicas estabelecidas no Termo de 

Referência de contratação do referido plano, de autoria do Ministério do Turismo, contando 

inclusive com a presença de técnico do referido ministério, para acompanhar o desenvolvimento 

das ações e o cumprimento das recomendações do termo de referência da contratação. 

Nesta terceira oficina as ações foram categorizadas a partir dos componentes do programa e 

foram analisadas também em seu conjunto, sendo discutido e priorizadas as ações mais 

relevantes em cada componente e também aquelas mais relevantes para o desenvolvimento da 

atividade turística no município. 

Foram convidadas 46 entidades pela SEMDEC, entre representantes do governo municipal, 

estadual, federal, instituições privadas, representantes do trade e de funcionários do setor. 

Destas, 32 estiveram presentes participando de todo o processo no decorrer da manhã de 

trabalho, totalizando um público presente de 45 pessoas.  
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Figura 2.7.2.3 – Ata de Presença da Primeira Oficina de construção do PDITS. 
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Figura 2.7.2.3 – Ata de Presença da Primeira Oficina de construção do PDITS. (continuação) 
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3. Validação da Seleção da Área Turística 

 

Neste tópico do trabalho se procede com a avaliação dos segmentos identificados como 

prioritários e dos atrativos identificados como turísticos ou com potencial turístico. Na realidade, 

espera-se pode realizar esta hierarquização a luz de tudo o que já foi diagnosticado e analisado 

nos itens anteriores. Sendo assim, inicialmente serão hierarquizados os segmentos que serão 

priorizados no desenho do Plano e deverão ser refletidos nas estratégias no próximo capítulo e, 

em seguida, serão hierarquizados os atrativos que deverão compor o quadro de investimentos do 

município. 

 

3.1 Priorização dos Segmentos Turísticos 

 

No caso dos segmentos a serem priorizados para o desenvolvimento da política pública de 

turismo no município foram levados em consideração cinco fatores: 

 

 Demanda atual: este fator avalia se o segmento já é responsável atualmente pela 

demanda turística na região de acordo com as pesquisas da Fundação CEPRO; 

 Demanda potencial: este fator analisa qual a capacidade que o segmento possui de 

atrair novos turistas ao destino, a partir do Plano Cores do Brasil e da avaliação técnica 

dos principais mercados emissores; 

 Adequação ao perfil do município: este fator avalia se o segmento em questão está 

alinhado com as atividades econômicas atualmente desenvolvidas no município, 

reforçando o caráter transversal do turismo no município; 

 Capacidade de complementaridade com outros segmentos: este fator analisa a 

capacidade em se trabalhar mais de um segmento como parte de uma estratégia de 

complementação de atrativos e diversificação da oferta turística; 

 Adequação ao posicionamento turístico desejado pelo município: este fator analisa 

se o segmento em questão está alinhado com a imagem que o destino deseja projetar de 

seus produtos no mercado atual e potencial. 

 

Para cada um desses fatores foram atribuídas notas que variaram de 0 a 3, conforme tabela 

apresentada na sequência. 

 

Tabela 3.1.1 – Valoração por Fatores de hierarquização – Segmentos Turísticos 

Fator Avaliado Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 
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Fator 01: Demanda 
Atual 

Principal motivação 
de 0 a 5% dos 
turistas 

Principal 
motivação de 6 a 
10% dos turistas 

Principal 
motivação de 11 a 
15% dos turistas 

Principal motivação 
de mais de 15% dos 
turistas 

Fator 02: Demanda 
Potencial 

Segmento sem 
capacidade de 
atração de turistas 

Segmento com 
baixa capacidade 
de atração de 
turistas 

Segmento com boa 
capacidade de 
atração de turistas 

Segmento com alta 
capacidade de 
atração de turistas 

Fator 03: 
Adequação ao Perfil 
do Município 

Não existe relação 
entre o segmento e 
o perfil econômico 
do município 

Existe uma relação 
fraca entre o 
segmento e o perfil 
econômico do 
município 

Existe uma boa 
relação com o 
perfil econômico 
do município 

Existe uma relação 
forte com as 
principais atividades 
econômicas do 
município 

Fator 04: 
Capacidade de 
complementaridade 

Não é possível criar 
estratégia conjunta 
com outro 
segmento 

Segmento que 
depende de outro 
para se viabilizar 

Segmento que 
pode ser viável só 
mas ganha quando 
associado a outro 

A estratégia 
conjunta fortalecerá 
os segmentos 
trabalhados 

Fator 05: 
Adequação ao 
posicionamento 
desejado 

Não é o 
posicionamento 
turístico desejado 

Não é o 
posicionamento 
desejado, mas é 
posicionamento 
atual 

Pode ser uma 
imagem 
secundária, mas 
não é o 
posicionamento 
principal 

Corresponde à 
imagem que o 
município deseja 
projetar 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

 

A partir destes elementos os segmentos foram avaliados e as notas foram atribuídas seguindo o 

escalonamento apresentado acima. Desta forma, montou-se a tabela abaixo com as notas 

atribuídas aos diversos segmentos identificados no destino.  

 

Tabela 3.1.2. – Avaliação dos segmentos segundo os fatores de avaliação 

Segmento Avaliado Fator 01 Fator 02 Fator 03 Fator 04 Fator 05 

Turismo de Negócios e Eventos 3 3 3 3 3 

Turismo de Saúde 2 2 3 0 1 

Turismo Náutico 0 1 0 3 1 

Ecoturismo 2 2 3 3 3 

Turismo Cultural 0 1 1 3 2 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

 

Para finalizar a análise da priorização dos segmentos, foi atribuído peso 2 aos fatores 1 e 5 

(Demanda atual e Adequação ao posicionamento desejado, respectivamente) por se entender que 

esses fatores são mais relevantes à escolha dos segmentos a serem priorizados. Desta forma, os 

segmentos foram classificados e hierarquizados a partir da soma das notas atribuídas a cada fator 
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após aplicado os pesos definidos. Sendo assim, o gráfico abaixo apresenta a ordem dos 

segmentos a serem hierarquizados no desenvolvimento da política pública de turismo local e das 

estratégias para implementação das mesmas. 

 

Gráfico 3.1.1 – Segmentos hierarquizados 

 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

 

A partir dos resultados pode-se concluir que o segmento de Negócios e Eventos é o principal 

atualmente e é o segmento que deve ser priorizado nas estratégias futuras do destino Teresina. 

Da mesma forma, observa-se o potencial do Ecoturismo. As tabelas abaixo explicam melhor os 

resultados alcançados. 

 

Tabela 3.1.3 – Resultados da hierarquização dos segmentos 

Segmento Situação Atual x Situação Desejada Prioridades de Investimento 

Negócios e Eventos Atualmente é o segmento que mais 
atrai turistas ao destino e o de maior 
demanda potencial por se tratar de um 
segmento em crescimento em todo o 
Brasil.  
 
Este segmento também está 
completamente alinhado com o perfil 
do município que destaca-se na região 
como polo de negócios e centro de 
compras. 
 
É o segmento que historicamente atrai 
os turistas com maior potencial de 
gastos e maior gasto médio diário, 
além de ter uma excelente capacidade 

Investimento em estudos e 
pesquisas que apontem com 
maior precisão o perfil do 
turista atual; 
 
Investimento em captação de 
eventos e promoção do destino 
sobretudo em feiras e 
mercados regionais; 
 
Investimento no fortalecimento 
institucional das entidades do 
setor com atuação no 
município; 
 
Investimento na infraestrutura 
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Segmento Situação Atual x Situação Desejada Prioridades de Investimento 

de se complementar com outros 
segmentos, oferecendo ao seu turista 
opções para aliar as atividades 
profissionais às atividades de lazer. 
 
A partir dos resultados obtidos, pode-
se afirmar que este é o segmento que 
deve ser priorizado para a formação 
da imagem do destino. Espera-se que 
o posicionamento de Teresina se 
consolide como excelente local para a 
realização de atividades profissionais 
e eventos de pequeno e médio portes. 

de eventos com construção de 
Centro de Eventos/Convençòes 
com capacidade de realizar 
eventos para 2.500 pessoas e 
feiras e exposições de médio 
portes. 

 

Ecoturismo Atualmente este segmento ainda é 
pouco desenvolvido, porém a busca 
pelos atrativos naturais tem 
transformado este no principal 
segmento com potencial de 
desenvolvimento no curto prazo. 33% 
dos entrevistados que responderam 
estar visitando o destino a passeio 
disseram que foram atraídos pelos 
atrativos naturais. A presença dos 31 
parques ambientais e a cultura do 
teresinense em preservar as áreas 
verdes da cidade também ajudam a 
que esse segmento seja adequado ao 
perfil econômico da cidade. 
 
Além disso esse segmento é sempre 
potencializado quando trabalhado em 
conjunto com outro segmento, como o 
de negócios e eventos, por exemplo. 
Apesar de ter potencial para se 
desenvolver de forma independente é 
fundamental que este segmento se 
consolide como agregado ao turismo 
de negócios e eventos e se torne 
também marca da cidade que possui 
40% de cobertura verde. 

Investimentos na estruturação 
dos parques identificados com 
potencial de atração turística 
(acesso, acessibilidade, 
sinalização, iluminação, 
dotação de equipamentos de 
recepção e serviços ao turista, 
desenvolvimento de trilhas 
ecológicas, etc.); 
 
Capacitação de guias de 
turismo com foco exclusivo nos 
parques ambientais, podendo 
servir de guias nas trilhas 
ecológicas dos parques; 
 
Investimento na adequação da 
legislação ambiental e nos 
Planos de Manejo, Gestão e 
Manutenção dos parques 
priorizados; 
 
Divulgação e promoção do 
destino de ecoturismo nos 
mercados estadual e regional. 

Fonte: Elaborado pela FGV., 2010 

 

3.2 Priorização dos Atrativos Turísticos 

 

Da mesma forma que os segmentos foram priorizados, os atrativos apontados pelo diagnóstico 

com potencial turístico passaram pelo mesmo processo, porém utilizando-se de fatores diferentes. 

No caso dos atrativos, como o segmento de negócios e eventos não possui atrativos a serem 

hierarquizados e o segmento de turismo cultural não foi apontado como segmento principal nem 
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potencial, serão avaliados para fins de hierarquização os atrativos naturais, notadamente os 

parques municipais, que foram elencados como potenciais para o desenvolvimento do ecoturismo 

e consolidação da atividade turística no destino. 

 

Os fatores utilizados na hierarquização dos segmentos estão apresentados a seguir: 

 

 Singularidade do atrativo: este fator analisa o caráter singular, único que cada atrativo 

possui. Este fator deverá indicar quais os atrativos mais diferenciados em relação ao 

conjunto; 

 Condições de acesso ao atrativo: este fator irá analisar como estão as condições de 

acesso até o atrativo e como estão as condições de locomoção dentro do atrativo; 

 Condições de infraestrutura: este fator analisa se existem no atrativo infraestruturas 

para bem receber o turista e tornar sua experiência agradável e singular; 

 Nível de uso atual: este fator analisa a demanda atual pelo atrativo. 

 Nível de uso potencial: este fator analisa a capacidade do atrativo em atrair potenciais 

turistas; 

 Condições físicas e de serviços básicos do atrativo: este fator analisa como está o 

atrativo em relação à sua estrutura de conservação. Neste fator leva-se em consideração 

a existência de mobiliário público e as condições dos serviços básicos apresentadas pelo 

atrativo 

 Arranjo institucional e legal: este fator analisa a questão da gestão e manutenção dos 

atrativos. 

 

A partir da definição dos fatores de avaliação, foi montada a matriz de avaliação para os atrativos 

turísticos. Esses fatores deverão ser aplicados a todos os atrativos de forma a priorizar os 

investimentos necessários ao desenvolvimento da atividade turística. 

 

Tabela 3.2.1 – Valoração por Fatores de hierarquização – Atrativos Turísticos 

Fator Avaliado Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 

Fator 01: 
Singularidade do 
Atrativo 

Atrativo sem 
nenhuma 
característica 
singular 

Atrativo com 
pequena 
singularidade 

Atrativo de grande 
singularidade 

Atrativo de alta 
singularidade e 
apelo turístico 

Fator 02: Condições 
acesso 

Acesso difícil sem 
via asfaltada e em 
condições precárias 

Acesso sem via 
asfaltada mas em 
boas condições 

Acesso em via 
asfaltada em 
condições 
precárias 

Acesso em via 
asfaltada em voas 
condições 

Fator 03: Condições Não possui centro Não possui centro Possui centro de Possui centro de 
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Fator Avaliado Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 

infraestrutura de recepção de 
visitantes, lojas e 
equipamentos 
(bar/restaurante) e 
estacionamento 

de visitantes, mas 
possui 
equipamentos 
(bar/restaurante) e 
estacionamento 

recepção de 
turistas e 
estacionamento 
mas não possui 
lojas e 
equipamentos 

recepção de 
visitantes, possui 
lojas e 
equipamentos e 
estacionamento 

Fator 04: Nível de 
uso atual 

Atrativo não tem 
visitação 
atualmente 

Atrativo possui 
pouca visitação 
atualmente 

Atrativo bastante 
visitado 
atualmente 

Principal atrativo 
em número de 
visitação atual 

Fator 05: Nível de 
Uso potencial 

Atrativo sem 
potencial de 
atração de turistas  

Atrativo com 
potencial de 
atração mas com 
pouca capacidade 
de uso 

Atrativo com alto 
potencial de 
atração de turistas 
e com boa 
capacidade de uso 

Atrativo com alto 
potencial de atração 
de turistas e com 
estudo de 
capacidade de carga 

Fator 06: Condições 
físicas e serviços 
básicos 

Atrativo sem 
fornecimento de 
água, arruamento 
interno, ligação 
com sistema de 
esgoto e 
iluminação pública 

Atrativos com 
fornecimento de 
água, mas sem 
arruamento 
interno, sem 
ligação com 
sistema de esgoto 
e sem iluminação 
pública 

Atrativo com 
fornecimento de 
água e arruamento 
interno, mas sem 
ligação ao 
esgotamento 
sanitário e sem 
iluminação pública 

Atrativo com 
fornecimento de 
água, arruamento 
interno, ligação ao 
esgotamento 
sanitário e 
iluminação pública 

Fator 07: Arranjo 
institucional e legal 

Atrativo sem marco 
legal instituído e 
sem plano de 
manejo e plano de 
gestão e 
manutenção 

Atrativo com 
marco legal 
instituído, mas 
sem plano de 
manejo e plano de 
gestão e 
manutenção 

Atrativo com 
marco legal 
instituído e com 
plano de manejo, 
mas sem plano de 
gestão e 
manutenção 

Atrativo com marco 
legal instituído e 
com planos de 
manejo e de gestão 
e manutenção 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

 

A partir destes elementos os atrativos foram avaliados e as notas foram atribuídas seguindo o 

escalonamento apresentado acima. Desta forma, montou-se a tabela abaixo com as notas 

atribuídas aos diversos segmentos identificados no destino. 

 

Para finalizar a análise da priorização dos atrativos, foi atribuído peso 2 aos fatores 1, 2 e 4 

(Singularidade do atrativo, condições de acesso e Nível de uso atual, respectivamente) por se 

entender que esses fatores são mais relevantes à escolha dos atrativos a serem priorizados. 

Desta forma, os atrativos foram classificados e hierarquizados a partir da soma das notas 

atribuídas a cada fator depois de aplicados os pesos definidos. Sendo assim, a tabela abaixo 

apresenta a ordem dos segmentos a serem hierarquizados no desenvolvimento da política pública 

de turismo local e das estratégias para implementação das mesmas. 
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Tabela 3.2.2. – Avaliação dos atrativos segundo os fatores de avaliação 

Fatores de Avaliação Parque da 
Floresta Fóssil 

Parque da 
Cidade 

Parque 
Encontro dos 
Rios 

Parque Jardim 
Botânico 

Parque 
Zoobotânico 

Fator 01: Singularidade 
do atrativo 

3 1 3 1 1 

Fator 02: Condições de 
acesso 

1 3 3 3 3 

Fator 03: Condições de 
infraestrutura 

0 1 2 2 3 

Fator 04: Nível de Uso 
atual 

0 2 3 2 2 

Fator 05: Nível de uso 
potencial 

2 2 2 2 2 

Fator 06: Condições 
físicas e de serviços 
básicos 

0 2 3 3 3 

Fator 07: Arranjo 
institucional e legal 

2 1 2 1 2 

TOTAL PONTOS  12 18 27 20 22 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

 

Em função dos fatores de avaliação e da hierarquização dos atrativos aplicada, é possível verificar 

que o Parque do Encontro dos Rios deve ser priorizado na estratégia de desenvolvimento do 

turismo local. Da mesma forma, o Parque Zoobotânico tem recebido investimentos substanciais 

do PRODETUR NE II e tem melhorado sua estrutura para o recebimento de turistas.  

 

O Parque da Floresta Fóssil é o que possui a maior singularidade, porém não possui nenhuma 

estrutura física nem infraestrutura básica implementada. Recentemente foi tombado pelo IPHAN e 

está em fase de elaboração do Plano de Manejo. Estruturar estes atrativos será fundamental para 

a implantação da estratégia proposta neste documento e também para a consolidação da 

atividade turística no município. 

 

Gráfico 3.2.1 – Atrativos Priorizados em função dos fatores de avaliação 
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Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

 

4. Estratégias de Desenvolvimento Turístico 

 

A análise da Matriz de SWOT permite o desenvolvimento de estratégias que sejam trabalhadas no 

curto, médio e longo prazos para a estruturação e consolidação da atividade turística no destino. 

No caso de Teresina fica claro que o destino localiza-se no quadrante do crescimento, mas que 

ainda possui muitas deficiências a serem sanadas e ainda sofre com grandes ameaças à 

estruturação de sua atividade turística. Desta forma, a estratégia proposta para o destino será 

apresentada levando-se em consideração os períodos de tempo necessários à sua 

implementação e ao surgimento dos efeitos esperados. 

 

Para alcançar o objetivo de aumentar o fluxo turístico local, a permanência média e o gasto médio 

diário dos turistas, a estratégia de desenvolvimento do turismo no destino Teresina consiste 

em estruturar o segmento principal de Turismo de Negócios e eventos, dotando o 

município de capacidade para a realização de eventos de médio e grande portes, e agregar 

o segmento do ecoturismo com a utilização dos parques ambientais e da navegação 

contemplativa dos rios Poti e Parnaíba como alternativa para aumentar a permanência 

média e o gasto médio destes turistas. 

 

A hipótese de trabalho que sustenta esta estratégia é a de que atualmente os turistas que se 

deslocam até a cidade permanecem no período da semana (dias úteis, de segunda a quinta-feira), 

viajam desacompanhados (a pesquisa da Fundação CEPRO aponta que, em 2009, 73,7% dos 
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turistas em Teresina estão desacompanhados) e não permanecem mais tempo na cidade pela 

falta de oferta de produtos turísticos complementares, capazes de ocupar seu final de semana e 

de atrair também os seus familiares. 

 

Espera-se que a estruturação da atividade turística, conforme proposto nesta estratégia e no 

Plano de Ação, consigam reverter esse quadro, aumentando o número de pessoas que deslocam 

ao destino para a realização de negócios e participação em eventos, mas que viajem 

acompanhados de suas famílias e permaneçam na cidade no final de semana usufruindo dos 

atrativos que serão estruturados, aumentando o volume de pessoas em circulação na cidade, seu 

tempo de permanência e seus gastos no município. 

 

COMPONENTE 1 – ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO 

 

A recuperação e a qualificação de áreas turísticas adquire relevância em função da crescente 

necessidade de incrementar o poder de competição dos produtos turísticos (novos e já existentes) 

por meio da reavaliação dos destinos e investimentos em estratégias de re-posicionamento de 

mercado nas modalidades específicas. Ao mesmo tempo, entende-se que há a necessidade de 

maior participação do setor privado no negócio turístico e, principalmente, nos setores de mercado 

que ainda têm pouca exploração, mas com grande potencial estratégico para o desenvolvimento 

do Turismo em nível regional.  

 

A geração de análise estratégica do turismo no mercado privado é um importante vetor deste 

objetivo específico. A capacitação é tema constante nas oficinas regionais, tanto para empresários 

quanto para trabalhadores da indústria turística em geral. Por fim, a sinalização turística e a 

infraestrutura de atendimento ao turista (CAT’s e PIT’s) também são muito solicitados em função 

da inexistência atualmente. 

 

No caso de Teresina é importante ressaltar a importância que este componente possui na 

estratégia a ser implementada em função de serem, os parques ambientais, a grande aposta para 

a manutenção do turista de negócios e eventos no destino, ampliando assim sua permanência e 

gastos médios. Da mesma forma, a navegação turística pelos Rios Poti e Parnaíba adquirem 

importância estratégica neste contexto. 

 

 Estratégia 1: Consolidar o segmento de negócios e eventos 

 Estratégia 2: Diversificar a oferta de produtos turísticos do destino, a partir do potencial 

do segmento de ecoturismo 
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 Estratégia 3: Investir na qualificação profissional e empresarial e no serviço de 

informações do destino 

 

COMPONENTE 2 – ESTRATÉGIA DA COMERCIALIZAÇÃO 

 

A área turística em estudo possui um significativo diferencial competitivo ainda não explorado – e 

comunicado – em toda a sua potencialidade: sua situação estratégica para realização de negócios 

e eventos no meio norte do Brasil. Apesar de possuir roteiros estruturados e atualmente 

integrantes do programa de regionalização do turismo no Ministério do Turismo, estes roteiros 

ainda permanecem desconhecidos de seu público-alvo e até mesmo dos próprios turistas 

oriundos do Estado, sendo o esforço de promoção e comercialização praticamente inexistente.  

 

No diagnóstico foi identificado que não existe atualmente, material promocional do destino, não 

existem programas de promoção e comercialização do destino e também a presença de Teresina 

nos eventos regionais e nacionais de divulgação do seu potencial turístico é ainda muito tímida. 

Sendo assim, o componente da Estratégia da Comercialização adquire uma grande relevância no 

contexto do programa. 

 

A elaboração de um plano de posicionamento, branding e promoção da área turística pode ser 

bastante interessante para firmar a imagem desejada e ajudar no trabalho de vender o destino 

para seu público-alvo. Ao mesmo tempo, a elaboração dos planos de marketing e comercialização 

é fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia de médio e longo prazos que 

direcionem os esforços e investimentos do Governo Municipal no sentido de priorizar a aplicação 

dos recursos públicos nos destinos prioritários e na estruturação dos atrativos mais competitivos, 

adequando a estratégia de atração de turistas estaduais, regionais e nacionais, à demanda pelos 

atrativos que possuem apelos estaduais, regionais e nacionais. 

 

Por fim, é importante ressaltar que o principal segmento a ser trabalhado no município é o de 

negócios e eventos, o que torna a ação de comercialização ainda mais estratégica, uma vez que é 

preciso divulgar o destino e captar os eventos regionais e nacionais para poder dinamizar este 

segmento. 

 

 Estratégia 1: Desenvolver a estratégia de marketing e comercialização para o destino 

teresina 

 Estratégia 2: Estruturar ações de captação de eventos e investimentos privados para o 

fortalecimento do setor turístico 
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COMPONENTE 3 – FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

 

O componente do Fortalecimento Institucional representa um grande desafio a ser enfrentado. 

Isso se deve, principalmente, ao fato de que investimentos realizados na estruturação das 

secretarias municipais, na aquisição de equipamentos e na estruturação de conselhos municipais 

de turismo nem sempre apresentaram resultados positivos conforme esperado. Na realidade o 

fortalecimento institucional deve prover necessariamente esses investimentos mas não apenas 

isso, deve se preocupar com o fortalecimento das instâncias de governança e participação do 

trade local nas decisões que afetem o rumo da atividade turística no município. 

 

Neste sentido é necessário estruturar fisicamente as secretarias municipais e capacitar os seus 

gestores públicos, porém é fundamental organizar os espaços públicos de discussão e troca de 

experiências e informações entre o governo municipal e os empresários e entidades que formam o 

trade turístico. No caso de Teresina, o diagnóstico apontou a deficiência de todo esse sistema e a 

desarticulação dos membros do trade local. Para desenvolver uma atividade turística sustentável 

e relevante do ponto de vista econômico é necessário que este fortalecimento institucional não se 

limite as ações internas à Prefeitura, mas que também exista um real esforço em organizar uma 

discussão e manter um debate aberto com os atores locais em espaços apropriados, como o 

Conselho Municipal de Turismo e os fóruns e câmaras temáticas decorrentes da atuação deste 

conselho. 

 

 Estratégia 1: Estruturar o Sistema de Informações Turísticas e o banco de dados do 

setor no município 

 Estratégia 2: Fortalecer a estrutura de governança pública e privada do setor de turismo 

 

COMPONENTE 4 – INFRAESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS 

 

A atividade turística possui como característica particular o fato de ter um caráter transversal com 

outras áreas do desenvolvimento local. Apesar dos investimentos na infraestrutura e nos serviços 

básicos não se enquadrarem na categoria de investimentos em Turismo, esta atividade é 

impactada pela situação das infraestruturas nos destinos turísticos. Isso significa que, apesar de 

abastecimento de água, por exemplo, não se tratar de um investimento direto no setor do turismo, 

é um investimento estratégico para o setor, uma vez que sem água não existe possibilidade de 

permanência de um turista em um destino. 
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No diagnóstico das infraestruturas gerais do município, percebe-se a grande necessidade de 

investimentos nos sistemas de esgotamento sanitário, tanto na coleta quanto no tratamento do 

esgoto coletado. Este item é o de maior relevância também dentro do contexto da estratégia de 

utilização dos parques ambientais e da navegabilidade dos dois rios como atrativos turísticos para 

ampliar a permanência e o gasto médio dos turistas que atualmente se deslocam ao destino. Em 

ambos os casos, os atrativos são de caráter natural e, em alguns trechos do rio (pontos de coleta 

de monitoramento da qualidade das águas) e em alguns dos parques ambientais (principalmente 

no Parque da Floresta Fóssil), percebe-se a necessidade de se investir nestes sistema de 

saneamento para reverter o quadro de contaminação atual. 

 

Também é importante realizar investimentos na melhoria da mobilidade urbana, apesar de ainda 

não se verificar na cidade um problema crônico de trânsito, apenas com ocorrência de 

congestionamentos nos horários de pico. Porém, estes investimentos em ampliação de ruas, 

abertura e pavimentação de trechos e alargamento de avenidas é fundamental para facilitar o 

fluxo de pessoas e também para suportar um aumento de tráfego gerado pelo deslocamento de 

turistas na cidade. 

 

 Estratégia 1: Ampliar a oferta da infraestrutura e dos serviços básicos para as áreas de 

interesse turístico 

 Estratégia 2: Ampliar a infraestrutura de mobilidade urbana 

 

COMPONENTE 5 – GESTÃO AMBIENTAL 

 

A busca por um padrão de desenvolvimento que seja capaz de conjugar as variáveis econômicas 

e ambientais é a principal razão da existência deste componente em um programa de 

desenvolvimento local baseado na atividade turística, uma vez que a implementação das ações 

previstas pode gerar um passivo ambiental caso não seja pensado, desde o início, em um sistema 

de gestão ambiental capaz de monitorar e tomar medidas necessárias em casos de danos ao 

meio ambiente. 

 

É importante ressaltar, porém, que as atividades turísticas em geral se utilizam dos recursos 

naturais para seu desenvolvimento. No caso do Município de Teresina, apesar de o Turismo de 

Negócios e Eventos ser detectado como o principal no destino, a estratégia proposta para a 

dinamização da atividade turística no município agrega o Ecoturismo como elemento 

complementar e opção de lazer para a ampliação da estadia e dos gastos deste turista que se 

desloca ao município para realizar negócios e participar de eventos. 
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Sendo assim, é de extrema importância a observação dos padrões ambientais de 

desenvolvimento das atividades turísticas. O uso econômico dos recursos naturais deve ser 

pensado, pesado, monitorado e avaliado constantemente, sob pena de esgotá-los e, com isso,  

findar com a atividade econômica e com o meio ambiente. 

 

Por fim, é importante ressaltar que a própria natureza do município, entrecortada por dois rios e 

com 40% de cobertura verde, já demanda do poder público a preocupação com a preservação 

dos recursos naturais e dos atrativos turísticos com apelo natural. Para isso, o planejamento e 

monitoramento das ações são fundamentais para identificar, minimizar, ou até mesmo extinguir, e 

corrigir os possíveis impactos ao meio ambiente local. 

 

 Estratégia 1: Investir na preservação das áreas verdes e protegidas do município e 

permitir o uso econômico dos recursos naturais 

 Estratégia 2: Estruturar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal 
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Tabela 4.1 – Quadro Resumo das Estratégias de Ação 

COMPONENTE ESTRATÉGIAS 

ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO 

Estratégia 1: Consolidar o segmento de negócios e eventos 

Estratégia 2: Diversificar a oferta de produtos turísticos do destino, a partir do potencial 
do segmento de ecoturismo 

Estratégia 3: Investir na qualificação profissional e empresarial e no serviço de 
informações do destino 

ESTRATÉGIA DA COMERCIALIZAÇÃO 

Estratégia 1: Desenvolver a estratégia de marketing e comercialização para o destino 
Teresina 

Estratégia 2: Estruturar ações de captação de eventos e investimentos privados para o 
fortalecimento do setor turístico 

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 
Estratégia 1: Estruturar o Sistema de Informações Turísticas e o banco de dados do 
setor no município 

Estratégia 2: Fortalecer a estrutura de governança pública e privada do setor de turismo 

INFRAESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS 
Estratégia 1: Ampliar a oferta da infraestrutura e dos serviços básicos para as áreas de 
interesse turístico 

Estratégia 2: Ampliar a infraestrutura de mobilidade urbana 

GESTÃO AMBIENTAL 
Estratégia 1: Investir na preservação das áreas verdes e protegidas do município e 
permitir o uso econômico dos recursos naturais 

Estratégia 2: Estruturar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 
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5. Plano de Ação 

 

O Plano de Ação apresenta uma visão geral do conjunto de atividades e projetos de investimento 

a serem realizados para consecução das estratégias e alcance dos objetivos determinados pelo 

diagnóstico, independentemente da fonte de financiamento a ser mobilizada e das entidades por 

eles responsáveis.  

 

O Plano de Ação deverá finalizar o esforço deste Plano em estabelecer objetivos e construir 

estratégias para alterar uma realidade presente, e demonstrada no diagnóstico, e estruturar a 

atividade turística em Teresina. Sendo assim, o Plano de Ação consolida todo o trabalho realizado 

e traduz todas as informações diagnosticas no trabalho em ações.  

 

As informações apresentadas a seguir são fruto de um trabalho de construção coletiva e 

participativa dos atores interessados no desenvolvimento do setor turístico da região, quais sejam: 

governo estadual, governos municipais, comunidades envolvidas, atores locais e trade turístico 

local. 

 

A construção deste Plano de Ação segue uma lógica para apresentação de uma visão geral do 

conjunto de atividades e projetos de investimento a serem realizados. Para apresentar essa visão 

geral, seguiu-se o agrupamento das ações através dos componentes do PRODETUR Nacional. 

Desta forma, são apresentados os objetivos, as justificativas, as ações e os resultados esperados 

para cada um dos agrupamentos de ações.  

 

No decorrer da construção do PDITS foram levantadas as ações que devem ser executadas no 

município e elencadas as prioridades para a consolidação do turismo em Teresina. Após essa 

apresentação geral das ações será apresentada a Matriz de Dimensionamento do Investimento 

Total, atribuindo valores necessários à implementação das ações apresentadas anteriormente. 

 

Por fim, é apresentado o mecanismo utilizado para a priorização das ações a serem 

implementadas com os recursos do PRODETUR Nacional no município. 

 

Finalizando este capítulo, apresenta-se um estudo preliminar sobre os prováveis impactos 

ambientais decorrentes da implementação das ações do PRODETUR Nacional no município, 
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inclusive analisando, à luz das legislações ambientais existentes, a necessidade de estudos e 

licenças para a execução das ações do programa. 
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5.1 Visão Geral das Ações 

COMPONENTE 1 - ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO 

Estratégia Ação Descrição Resultados Esperados 

ESTRATÉGIA 1: CONSOLIDAR O 
SEGMENTO DE NEGÓCIOS E 
EVENTOS 

Ação 1: Construção do Centro de Eventos / 
Convenções 

 Realização das obras de construção de centro 
de convenções para receber eventos de grande 
porte 

Centro de convenções 
construído e aumento no 
número de eventos nacionais 
no destino  

Ação 2: Realizar pesquisas de avaliação de 
eventos de médio e grande portes no 
município 

 Desenvolver metodologia e aplicar pesquisa nos 
eventos atualmente realizados no destino a fim 
de compreender melhor o perfil do turista que se 
desloca ao município para participar destes 
eventos 

Pesquisas desenvolvidas e 
aplicadas e melhor 
conhecimento do perfil do 
turista de eventos do destino 

ESTRATÉGIA 2: DIVERSIFICAR A 

OFERTA DE PRODUTOS 

TURÍSTICOS DO DESTINO, A 

PARTIR DO POTENCIAL DO 

SEGMENTO DE ECOTURISMO 

Ação 1: Desenvolvimento do Circuito Turístico 
nos Rios Poti e Parnaíba 

Estruturação do circuito de transporte utilizando 
os rios Poti e Parnaíba, integrando uma solução 
de mobilidade urbana com um atrativo turístico 
que interliga todos os parques ambientais da 
cidade que serão estruturados para uso turístico. 
Preparar os rios para navegabilidade e criar 
infraestrutura de embarque e desembarque. 

Circuito turístico implementado 
e roteiros turísticos integrando 
a contemplação dos rios e os 
parques ambientais que serão 
utilizados turisticamente. 

Ação 2: Estruturação dos Parques Ambientais 
para visitação turística (Floresta Fóssil, 
Parque da Cidade, Encontro dos Rios, Jardim 
Botânico e Zoobotânico) 

Estruturar os cinco parques ambientais para 
visitação turística e integrar o segmento de 
ecoturismo ao segmento de negócios e eventos, 
ajudando a manter mais o turista no destino e 
aumentar seus gastos. 

Parques ambientais 
estruturados e aumento da 
visitação turística destes 
atrativos.  

Ação 3: Requalificação da orla fluvial no 
perímetro urbano 

A orla fluvial de Teresina é preservada, em sua 
quase totalidade, por parques ambientais com 
legislação própria. Sendo assim, esta ação visa 
requalificar estes parques ambientais das orlas 
fluviais dos rios Poti e Parnaíba e reordenar o 
uso destas áreas inclusive dotando de 
infraestrutura para o circuito turístico dos rios e 
equipamentos de uso comum, tais como áreas 
de lazer, pistas para prática de Cooper e 
bicicleta. 

Orlas fluviais requalificadas e 
reordenadas, com 
equipamentos turísticos 
implementados. 
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Ação 4: Implantar o Parque da Juventude às 
margens do Rio Poti 

Dotar a área de infraestrutura e mobiliário para 
transformar o parque em um atrativo turístico as 
margens do Rio Poti, servindo também como 
parte do processo de requalificação da orla 
fluvial e do circuito de turismo dos rios Poti e 
Parnaíba, como mais um ponto de interesse. 

Parque implementado com 
mobiliário e infraestrutura 
turística e incremento no 
número de pessoas que 
transitam pelo local. 

Ação 5: Elaborar Projeto de Requalificação do 
Mercado Central de Teresina 

Elaborar o projeto executivo para requalificação 
do Mercado Central de Teresina, contemplando 
todos os detalhamentos e plantas de arquitetura 
e engenharia necessárias à realização da obra. 

Projeto Executivo elaborado. 

Ação 6: Executar as obras de requalificação 
do Mercado Central de Teresina 

Executar as obras de requalificação do Mercado 
Central de Teresina para dotar este espaço de 
infraestrutura turística, centro de artesanato, 
comidas e danças típicas, centro de informações 
e ponto de interesse para receber grupos de 
turistas em apresentações, shows com artistas 
locais entre outras atividades. 

Mercado Central de Teresina 
requalificado e aumento do 
número de visitantes no 
equipamento turístico. 

ESTRATÉGIA 3: INVESTIR NA 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
E EMPRESARIAL E NO SERVIÇO 
DE INFORMAÇÕES DO DESTINO 

Ação 1: Programa de Qualificação dos 
profissionais da cultura, música, dança e 
artesanato 

Realização de diagnóstico sobre necessidades 
de capacitação dos artistas locais e 
desenvolvimento destes treinamentos com os 
grupos especificados. 

Treinamentos realizados e 
artistas capacitados. 

Ação 2: Construção de 05 Centros de 
Atendimento ao Turista no município 

Implantação de CATs em áreas estratégicas do 
município: Aeroporto, Rodoviária, Parque do 
Encontro dos Rios, Mercado Central de Teresina 
e Centro da Cidade 

CATs implementados e em 
funcionamento. 

Ação 3: Programa de Qualificação 
Profissional 

Realização de diagnóstico das necessidades de 
capacitação profissional nos diversos segmentos 
de atuação (hotelaria, restaurantes, aências e 
receptivos turísticos, etc) e realização dos 
treinamentos identificados como prioritários. 

Treinamentos realizados e 
profissionais capacitados. 

Ação 4: Programa de Qualificação 
Empresarial 

Realização de diagnóstico das necessidades de 
capacitação empresarial para donos de 
estabelecimentos do setor e média gerencia e 
realização dos treinamentos identificados como 
prioritários. 

Treinamentos realizados e 
empresários capacitados. 
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Ação 5: Elaborar projeto de sinalização 
turística 

Elaboração do projeto de sinalização turística 
rodoviária (vertical e horizontal) nas entradas da 
cidade e dentro do município e da sinalização 
interpretativa nos principais atrativos turísticos e 
implementação do projeto. 

Projeto executivo elaborado 

 
Ação 6: Implantar sinalização turística no 
município 

Implantar sinalização turística rodoviária e 
interpretativa nos principais acessos e atrativos 
turísticos do município. 

Sinalização turística rodoviária 
e interpretativa implementada. 

  

COMPONENTE 2 - ESTRATÉGIA DA COMERCIALIZAÇÃO 

Estratégia Ação Descrição Resultados Esperados 

ESTRATÉGIA 1: DESENVOLVER 
A ESTRATÉGIA DE MARKETING 
E COMERCIALIZAÇÃO PARA O 
DESTINO TERESINA 

Ação 1: Elaborar e implementar o Plano de 
Marketing e Comercialização 

 Desenvolver o Plano de Marketing e 
comercialização abordando a questão do 
posicionamento de mercado, imagem a ser 
projetada do destino, mercados atuais e 
potenciais, mercados prioritário e secundários e 
ações de marketing e comercialização a serem 
adotadas pelo governo municipal. Implantação 
do plano conforme ações sugeridas. 

Plano de Marketing e 
Comercialização elaborado e 
implementado e aumento no 
número de turistas que se 
deslocam ao destino. 

Ação 2: Publicar e divulgar catálogo ilustrado 
de pontos de interesse de Teresina 

Elaboração do catálogo de pontos de interesse, 
atrativos turísticos, equipamentos turísticos, 
serviços ao turista e todas as informações 
necessárias para o turista se deslocar e se 
localizar na cidade. Realizar parcerias com a 
iniciativa privada para envolver as empresas do 
setor nesta ação e editar mensalmente 
calendário turístico com as principais atrações e 
eventos locais. 

Catálogo produzido e 
disponibilizado mensalmente 
aos turistas nos diversos 
pontos de interesse e nos 
CATs. 

Ação 3: Desenvolver sistema de informações 
de mercado para comercialização do destino 
Teresina 

Conceber e implementar um sistema de 
monitoramento de mercado que possa gerar 
informações gerenciais aos gestores da política 
de turismo, permitindo a estes desenvolver 
estratégias que maximizem as oportunidades 
geradas no município e no entorno do município. 

 Sistema de informações 
desenvolvido e implementado. 
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ESTRATÉGIA 2: ESTRUTURAR 
AÇÕES DE CAPTAÇÃO DE 
EVENTOS E INVESTIMENTOS 
PRIVADOS PARA O 
FORTALECIMENTO DO SETOR 
TURÍSTICO 

Ação 1: Desenvolver o programa de captação 
de eventos e investimentos privados 

Elaborar um programa para captação de eventos 
para o município e investimentos privados para o 
setor de turismo e implementação das ações 
sugeridas no plano. 

Plano de captação de eventos 
e investimentos privados 
elaborado e implementado e 
aumento do número de eventos 
realizados no destino. 

Ação 2: Incentivar a participação de 
empresas privadas nos programas e 
publicações de turismo 

Desenvolver ações de aproximação entre o setor 
público e privado para o fortalecimento do setor e 
a conscientização dos empresários sobre a 
importância da atuação conjunta e da 
participação integrada do setor nas ações 
governamentais. 

Desenvolvimento de ações 
articuladas entre governo 
municipal e empresários locais 
e conscientização destes para 
a participação efetiva. 

  

COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

Estratégia Ação Descrição Resultados Esperados 

ESTRATÉGIA 1: ESTRUTURAR O 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
TURÍSTICAS E O BANCO DE 
DADOS DO SETOR NO 
MUNICÍPIO 

Ação 1: Desenvolver e Estruturar um Sistema 
de Informações Turísticas 

Estruturar um sistema de informações turísticas 
com definição das pesquisas e estudos de 
mercado que serão desenvolvidos e também 
com ferramenta informatizada para 
disponibilização das informações e elaboração 
de relatórios gerenciais. Contempla ainda a 
aquisição de máquinas e equipamentos e 
treinamento do pessoal para utilização e 
operação de todo o sistema. 

Sistema de informações 
concebido e implantado. 

Ação 2: Realizar os estudos de mercado no 
decorrer dos 04 anos do programa (Demanda 
e Oferta turística) 

Concepção e realização de estudos de demanda 
atual e potencial e oferta turística no decorrer 
dos 04 anos do programa, em acordo com as 
recomendações do MTUR. Estas informações 
irão alimentar o sistema de informações 
turísticas proposto na Ação 1 desta estratégia. 

Estudos de demanda atual e 
potencial e oferta turística 
elaborados e implementados 
nos 04 anos do programa. 

Ação 3: Elaborar o Plano de Desenvolvimento 
Integrado de Turismo Sustentável – PDITS e 
atualizar o documento no decorrer da 
implementação do programa 

Elaborar o PDITS em acordo com as 
recomendações do MTUR. 

PDITS elaborado e aprovado 
pelo MTUR com indicação dos 
segmentos prioritários e Plano 
de Ação implementado. 
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Ação 4: Criar o Fundo Municipal de Turismo 

Conceber o arcabouço jurídico e legal e criar o 
Fundo Municipal de Turismo para apoio as 
diversas ações de fortalecimento do setor, tais 
como eventos, promoção, ações do Conselho 
Municipal de Turismo, campanhas de 
conscientização, entre outras ações. 

Fundo Municipal de Turismo 
criado e ações de turismo 
apoiadas com recursos 
oriundos do fundo. 

ESTRATÉGIA 2: FORTALECER A 
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
PÚBLICA E PRIVADA DO SETOR 
DE TURISMO 

Ação 1: Modernização da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo – SEMDEC 

Aquisição de equipamentos e mobiliários, 
realização de reformas e estruturação física do 
ambiente de trabalho da SEMDEC, inclusive 
preparando-a para a execução do PRODETUR 
Nacional. 

Espaço físico da SEMDEC 
modernizado e melhoria nas 
condições de trabalho dos 
funcionários. 

Ação 2: Fortalecer as instâncias de 
governança local 

Estruturação e manutenção para o 
funcionamento do Conselho Municipal de 
Turismo, promoção de campanhas e ações de 
conscientização dos empresários locais e de 
ações que visem o fortalecimento das entidades 
do setor. 

Melhor funcionamento da 
governança do setor com 
efetiva participação e atuação 
das entidades de classe. 

Ação 3: Programa de Qualificação da Gestão 
Pública do Turismo 

Desenvolver e implementar um programa 
continuado de qualificação do gestor público de 
turismo, nas diversas áreas de interface do setor. 

Programa de formação 
continuada para gestores 
públicos municipais 
implementado 

Ação 4: Desenvolver Planos de Gestão para 
os atrativos turísticos 

Desenvolver os Planos de Gestão para o Centro 
de Convenções para os 05 parques ambientais 
que serão estruturados à visitação turística. 
Estes planos de gestão deverão apontar o 
arranjo institucional para manutenção dos 
equipamentos e espaços públicos, arcabouço 
legal para gestão do atrativo, plano de 
manutenção permanente e segurança pública, 
entre outras informações. 

Planos de Gestão do Centro de 
Convenções e dos parques 
ambientais elaborados e 
implementados. 

Ação 5: Modernização da Secretaria 
Municipal de Planejamento – SEMPLAN 

Aquisição de equipamentos e mobiliários, 
realização de reformas e estruturação física do 
ambiente de trabalho da SEMPLAN, inclusive 
preparando-a para a execução do PRODETUR 
Nacional, inclusive preparando-a a receber a 
UCP do programa. 

 Espaço físico da SEMPLAN 
modernizado e melhoria nas 
condições de trabalho dos 
funcionários. 
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Ação 6: Elaborar e implementar o Plano de 
Fortalecimento Institucional da Gestão 
Municipal do Turismo 

Desenvolver um plano de fortalecimento 
institucional que reestruture a SEMDEC para sua 
atuação no setor de turismo, contemplando a 
reformulação da estrutura organizacional, 
planejamento de capacitação gerencial para o 
corpo técnico da secretaria, estruturação da 
atuação e interlocução da secretaria com demais 
órgãos do governo, entre outras ações 
correlatas. 

Plano de Fortalecimento 
Institucional elaborado e 
implementado e melhoria na 
articulação e atuação da 
SEMDEC no setor de turismo. 

  

COMPONENTE 4 - INFRAESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS GERAIS 

Estratégia Ação Descrição Resultados Esperados 

ESTRATÉGIA 1: AMPLIAR A 
OFERTA DA INFRAESTRUTURA E 
DOS SERVIÇOS BÁSICOS PARA 
AS ÁREAS DE INTERESSE 
TURÍSTICO 

Ação 1: Estruturar a Delegacia do Turista e 
reforçar a segurança pública nos pontos de 
interesse turísticos 

Realizar reformas e aquisição de equipamentos 
para estruturação da delegacia do turista no 
município e equipamentos para realização das 
rondas de segurança nos parques ambientais. 

Delegacia do turista estruturada 
e implementada e produção de 
dados estatísticos sobre 
incidentes com turistas no 
município. 

Ação 2: Ampliar a rede de iluminação pública 
nos atrativos turísticos 

Reforço de postes e lâmpadas para iluminação 
de espaços públicos de interesse turístico, 
sobretudo os parques ambientais e as áreas 
comerciais e redondezas de bares, restaurantes 
e hotéis. 

Melhor iluminação pública nas 
áreas de interesse turístico. 

Ação 3: Ampliar o Sistema de Esgotamento 
Sanitário para áreas de despejo dos Rios Poti 
e Parnaíba 

Implantar rede de esgotamento sanitário nas 
áreas dos Rios Poti e Parnaíba que ainda 
recebem despejos diretos sem passar pela rede 
coletora municipal. 

Eliminar os despejos de 
esgotamento sanitário direto 
nos rios Poti e Parnaíba. 

Ação 4: Ampliar o tratamento do esgotamento 
sanitário para áreas de despejo dos Rios Poti 
e Parnaíba 

 Ampliar a rede de tratamento do esgotamento 
sanitário nas áreas dos Rios Poti e Parnaíba que 
passarão a ser coletados pela rede municipal. 

 Eliminar os despejos de 
esgotamento sanitário não 
tratados direto nos rios Poti e 
Parnaíba. 

Ação 5: Implementar o sistema de galerias de 
drenagem pluvial da Zona Leste 

Ampliar a rede de drenagem pluvial para os 
bairros da zona leste sobretudo em função dos 
estabelecimentos comerciais e turísticos 
localizados nesta região. 

Rede de drenagem pluvial 
implementada e redução dos 
alagamentos ocasionados pela 
chuva na zona leste de 
Teresina 
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ESTRATÉGIA 2: AMPLIAR A 
INFRAESTRUTURA DE 
MOBILIDADE URBANA 

Ação 1: Elaborar o Projeto Executivo do 
prolongamento da Av. Raul Lopes 

Elaborar o projeto executivo para prolongamento 
da Av. Raul Lopes, contemplando todos os 
detalhamentos e plantas de arquitetura e 
engenharia necessárias à realização da obra. 

Projeto Executivo elaborado e 
facilidade no acesso ao local de 
implantação do Centro de 
Convenções. 

Ação 2: Implantar as obras de prolongamento 
da Av. Raul Lopes 

Executar as obras para prolongamento da Av. 
Raul Lopes que permitirão um melhor acesso ao 
Parque Zoobotânico e também proverá acesso 
ao local onde a prefeitura instalará o novo Centro 
de Convenções no município. 

Obras concluídas e acesso ao 
parque zoobotânico e ao centro 
de convenções implementado. 

Ação 3: Elaborar o Projeto Executivo do 
prolongamento da Av. Marechal Castelo 
Branco 

Elaborar o projeto executivo para prolongamento 
da Av. Marechal Castelo Branco, contemplando 
todos os detalhamentos e plantas de arquitetura 
e engenharia necessárias à realização da obra. 

Projeto Executivo elaborado e 
melhoria no acesso ao Parque 
da Floresta Fóssil. 

Ação 4: Implantar as obras de prolongamento 
da Av. Marechal Castelo Branco 

Executar as obras para prolongamento da Av. 
Marechal Castelo Branco que permitirão um 
melhor acesso ao Parque da Floresta Fóssil e 
também proverá alternativa de tráfego para a 
região, melhorando o trânsito na cidade. 

Obras concluídas e acesso ao 
Parque da Floresta Fóssil 
implementado. 

Ação 5: Elaborar o Projeto Executivo do 
prolongamento da Av. Ulisses Marques 

 Elaborar o projeto executivo para prolongamento 
da Av. Ulisses Marques, contemplando todos os 
detalhamentos e plantas de arquitetura e 
engenharia necessárias à realização da obra. 

Projeto Executivo elaborado. 

Ação 6: Implantar as obras de prolongamento 
da Av. Ulisses Marques 

Executar as obras para prolongamento da Av. 
Ulisses Marques que permitirão um melhor 
acesso ao Parque Zoobotânico e também 
proverá alternativa de tráfego para a região, 
melhorando o trânsito na cidade. 

Obras concluídas e acesso ao 
parque zoobotânico 
implementado. 

Ação 7: Elaborar o Projeto Executivo do 
alargamento da Av. Centenário 

Elaborar o projeto executivo para alargamento da 
Av. Centenário, contemplando todos os 
detalhamentos e plantas de arquitetura e 
engenharia necessárias à realização da obra. 

Projeto Executivo elaborado, 
facilitando o escoamento do 
tráfego a partir do aeroporto 
para todas as áreas da cidade. 

Ação 8: Implantar as obras de alargamento 
da Av. Centenário 

Executar as obras para alargamento da Av. 
Centenário que permitirão um melhor acesso aos 
bairros da cidade após saída do aeroporto pela 
Av. Guaporé. Este alargamento será 
fundamental para escoamento do trânsito com 
aumento de fluxo no aeroporto. 

Obras de alargamento 
concluídas e melhor 
escoamento do trânsito a partir 
do aeroporto. 
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Ação 9: Elaborar o Projeto Executivo do 
alargamento da Av. Guaporé 

Elaborar o projeto executivo para alargamento da 
Av. Guaporé, contemplando todos os 
detalhamentos e plantas de arquitetura e 
engenharia necessárias à realização da obra. 

Projeto Executivo elaborado e 
melhoria no tráfego na saída do 
aeroporto. 

Ação 10: Implantar as obras de alargamento 
da Av. Guaporé 

Executar as obras para alargamento da Av. 
Guaporé facilitando a saída do aeroporto até a 
Av. Centenário. Este alargamento será 
fundamental para escoamento do trânsito com 
aumento de fluxo no aeroporto. 

Obras de alargamento 
concluídas e melhor 
escoamento do trânsito a partir 
do aeroporto. 

Ação 11: Elaborar o Projeto Executivo para 
implantação de 04 viadutos sobre linha férrea 

Elaborar o projeto executivo para implantação de 
04 viadutos sob a linha férrea, contemplando 
todos os detalhamentos e plantas de arquitetura 
e engenharia necessárias à realização da obra. 

 Projeto Executivo elaborado. 

Ação 12: Implantar as obras de 04 viadutos 
sobre linha férrea 

 Implantar 04 viadutos sobre a linha férrea e 
melhorar o deslocamento de veículos no 
município. 

Viadutos implantados e 
melhoria no trânsito do 
município. 

  

COMPONENTE 5 - GESTÃO AMBIENTAL 

Estratégia Ação Descrição Resultados Esperados 

ESTRATÉGIA 1: INVESTIR NA 
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS 
VERDES E PROTEGIDAS DO 
MUNICÍPIO E PERMITIR O USO 
ECONÔMICO DOS RECURSOS 
NATURAIS 

Ação 1: Implementar Gestão Sustentável dos 
Parques Ambientais com uso turístico 

Realizar os investimentos apontados no plano de 
gestão, estudo de capacidade de carga e planos 
de manejo dos parques ambientais, além de 
ajudar no Sistema de Gestão Ambiental do 
município. 

Uso ambientalmente 
sustentável dos parques. 

Ação 2: Recuperar as margens dos Rios Poti 
e Parnaíba nos trechos desmatados e 
erodidos 

Realizar investimentos para a recuperação de 
matas ciliares e vegetação nativa nos trechos 
das margens dos Rios Poti e Parnaíba que 
apresentam degradação. 

Margens recuperadas e 
vegetação nativa restaurada. 

Ação 3: Realizar o Estudo de Capacidade de 
Carga para os parques com uso turístico 

Contratação do estudo de capacidade de carga e 
implantação das ações previstas nos estudos 
para os cinco parques ambientais. 

Estudos de capacidade de 
carga elaborados e 
implementados. 

Ação 4: Elaborar Planos de Manejo para os 
parques com uso turístico 

Contratação dos Planos de Manejo e 
implantação das ações previstas para os cinco 
parques ambientais. 

Planos de Manejo elaborados e 
implementados. 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

206 

Ação 5: Projeto de Desassoreamento dos 
Rios Poti e Parnaíba 

Desassoriamento dos Rios Poti e Parnaíba e 
preservação ambiental para recuperação das 
condições de navegabilidade. 

Melhoria das condições de 
navegabilidade dos Rios Poti e 
Parnaíba 

ESTRATÉGIA 2: ESTRUTURAR O 
SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL MUNICIPAL 

Ação 1: Programa de Conscientização e 
Educação Ambiental 

Desenvolvimento de ações para conscientização 
e educação ambiental da população residente e 
dos turistas, tais como visitação a áreas 
preservadas, edição de campanhas com livretos, 
panfletos e apostilas, trabalho com as crianças e 
grupos de estudantes, entre outras ações. 

Melhor consciência ambiental 
da população local e redução 
das áreas degradadas e lixo 
urbano. 

Ação 2: Implementar programa de visitação 
aos Rios Poti e Parnaíba 

Acompanhando o programa de educação 
ambiental, desenvolver um roteiro e “barco-
escola” para visitação e navegação educativa 
pelos rios Poti e Parnaíba. 

Programa de visitação 
elaborado e implementado com 
aumento da integração 
comunidade x meio ambiente 

Ação 3: Implementar sistema de 
monitoramento ambiental nos rios e parques 
do município 

Estruturar fisicamente e com pessoal e 
equipamentos, o setor competente na prefeitura 
municipal para o desenvolvimento das ações de 
monitoramento das condições ambientais e dos 
rios e parques do município. 

Sistema de monitoramento 
ambiental estruturado e 
implementado, reduzindo as 
ações de agressão ao meio 
ambiente 

Ação 4: Elaborar o Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos – PGIRS no município 
de Teresina 

Implementar uma gestão sustentável dos 
resíduos sólidos desde a coleta seletiva até o 
tratamento e reaproveitamento dos detritos 
urbanos. Estruturação da destinação final 
ambientalmente correta e maximizar a 
reciclagem e a preservação das atividades 
econômicas ligadas aos resíduos sólidos. 

PGIRS elaborado e 
implementado, reduzindo a 
geração de resíduos sólidos, 
maximizando a reciclagem e 
promovendo a destinação 
ambientamente sustentável. 

Ação 5: Elaborar a Avaliação Ambiental 
Estratégica para Teresina 

Analisar as condições ambientais prévias à 
implementação do PRODETUR Nacional no 
município de Teresina e identificar as possíveis 
ações que terão impactos negativos no meio 
ambiente, prevendo medidas de mitigação e/ou 
compensação ambiental. 

Redução do impacto ambiental 
do programa. 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 
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5.2 Dimensionamento do Investimento Total 

 

Após a identificação das ações por área de atuação para o município, foi elaborado o 

correspondente dimensionamento dos investimentos, estruturado em um quadro que indica os 

investimentos totais a serem realizados, em Real e Dólar, com a cotação de câmbio utilizada. 
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Tabela 5.2.1 – Matriz de Dimensionamento do Investimento Total 

  
 Cotação Dolar:                  1,75  

    
COMPONENTE PROJETO  VALOR TOTAL 

(R$ 1.000,00)  

 VALOR TOTAL 
(US$ 1.000,00)  

1. ESTRATÉGIA DO 
PRODUTO TURÍSTICO 

Construção do Centro de Eventos / Convenções         50.000,00          28.571,43  

Realizar pesquisas de avaliação de eventos de médio e grande portes no município              500,00               285,71  

Desenvolvimento do Circuito Turístico nos Rios Poty e Parnaíba         10.000,00            5.714,29  

Estruturação dos Parques Ambientais para visitação turística (Floresta Fóssil, Parque da 
Cidade, Encontro dos Rios, Jardim Botânico e Zoobotânico)         10.000,00            5.714,29  

Requalificação da orla fluvial no perímetro urbano         15.000,00            8.571,43  

Implantar o Parque da Juventude às margens do Rio Poty           5.000,00            2.857,14  

Programa de Qualificação dos profissionais da cultura, música, dança e artesanato           2.000,00            1.142,86  

Construção de 05 Centros de Atendimento ao Turista no município              500,00               285,71  

Programa de Qualificação Profissional           1.000,00               571,43  

Programa de Qualificação Empresarial              450,00               257,14  

Elaborar Projeto de Sinalização Turística              200,00               114,29  

Implantar sinalização turística no município           1.000,00               571,43  

Elaborar Projeto de Requalificação do Mercado Central de Teresina              400,00               228,57  

Executar as obras de requalificação do Mercado Central de Teresina         10.000,00            5.714,29  

TOTAL DO COMPONENTE 1       106.050,00          60.600,00  

2. ESTRATÉGIA DA 
COMERCIALIZAÇÃO 

Elaborar e implementar o Plano de Marketing e Comercialização           4.100,00            2.342,86  

Publicar e divulgar catálogo ilustrado de pontos de interesse de Teresina              500,00               285,71  

Desenvolver sistema de informações de mercado para comercialização do destino Teresina           1.000,00               571,43  

Desenvolver o programa de captação de eventos e investimentos privados              400,00               228,57  

Incentivar a participação de empresas privadas nos programas e publicações de turismo               50,00                 28,57  

TOTAL DO COMPONENTE 2           6.050,00            3.457,14  

3. FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Desenvolver e Estruturar um Sistema de Informações Turísticas           1.000,00               571,43  

Realizar os estudos de mercado no decorrer dos 04 anos do programa (Demanda e Oferta 
turística)           2.000,00            1.142,86  

Elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – PDITS e atualizar o 
documento no decorrer da implementação do programa              600,00               342,86  

Criar o Fundo Municipal de Turismo               50,00                 28,57  
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Modernização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEMDEC           1.246,00               712,00  

Fortalecer as instâncias de governança local              300,00               171,43  

Programa de Qualificação da Gestão Pública do Turismo              300,00               171,43  

Desenvolver Planos de Gestão para os atrativos turísticos           1.000,00               571,43  

Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN              250,00               142,86  

Elaborar e implementar o Plano de Fortalecimento Institucional da Gestão Municipal do 
Turismo           1.120,00               640,00  

TOTAL DO COMPONENTE 3           7.866,00            3.923,43  

4. INFRAESTRUTURA 
GERAL E SERVIÇOS 

BÁSICOS 

Estruturar a Delegacia do Turista e reforçar a segurança pública nos pontos de interesse 
turísticos              500,00               285,71  

Ampliar a rede de iluminação pública nos atrativos turísticos           5.000,00            2.857,14  

Ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário para áreas de despejo dos Rios Poty e Parnaíba           6.000,00            3.428,57  

Ampliar o tratamento do esgotamento sanitário para áreas de despejo dos Rios Poty e 
Parnaíba           8.000,00            4.571,43  

Implementar o sistema de galerias de drenagem pluvial da Zona Leste           8.000,00            4.571,43  

Elaborar o Projeto Executivo do prolongamento da Av. Raul Lopes              220,00               125,71  

Implantar as obras de prolongamento da Av. Raul Lopes           8.000,00            4.571,43  

Elaborar o Projeto Executivo do prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco              120,00                 68,57  

Implantar as obras de prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco           1.500,00               857,14  

Elaborar o Projeto Executivo do prolongamento da Av. Ulisses Marques              200,00               114,29  

Implantar as obras de prolongamento da Av. Ulisses Marques           2.500,00            1.428,57  

Elaborar o Projeto Executivo do alargamento da Av. Centenário              250,00               142,86  

Implantar as obras de alargamento da Av. Centenário           5.000,00            2.857,14  

Elaborar o Projeto Executivo do alargamento da Av. Guaporé              200,00               114,29  

Implantar as obras de alargamento da Av. Guaporé           3.000,00            1.714,29  

Elaborar o Projeto Executivo para implantação de 04 viadutos sobre linha férrea           1.000,00               571,43  

Implantar as obras de 04 viadutos sobre linha férrea         20.000,00          11.428,57  

TOTAL DO COMPONENTE 4         69.490,00          39.708,57  

5. GESTÃO AMBIENTAL 

Implementar Gestão Sustentável dos Parques Ambientais com uso turístico           1.000,00               571,43  

Recuperar as margens dos Rios Poty e Parnaíba nos trechos desmatados e erodidos           2.000,00            1.142,86  

Realizar o Estudo de Capacidade de Carga para os parques com uso turístico           2.000,00            1.142,86  

Elaborar Planos de Manejo para os parques com uso turístico           1.000,00               571,43  

Projeto de Desassoreamento dos Rios Poty e Parnaíba         16.000,00            9.142,86  

Programa de Conscientização e Educação Ambiental           1.100,00               628,57  

Implementar programa de visitação aos Rios Poty e Parnaíba           1.000,00               571,43  

Implementar sistema de monitoramento ambiental nos rios e parques do município           4.000,00            2.285,71  
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Elaborar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS no município de Teresina              494,00               282,29  

Elaborar a Avaliação Ambiental Estratégica para Teresina              300,00               171,43  

TOTAL DO COMPONENTE 5         28.894,00          16.510,86  

TOTAL GERAL       218.350,00         124.200,00  

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 
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5.3 Seleção das Ações Priorizadas 

 

Após a realização do diagnóstico estratégico e levantamento das demandas realizadas na 

primeira oficina do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável, as ações foram 

agrupadas pelos componentes do programa, quais sejam: (1) Estratégia do Produto Turístico; (2) 

Estratégia de Comercialização; (3) Estratégia de Fortalecimento Institucional; (4) Estratégia de 

Melhoria da Infraestrutura e dos serviços básicos; e (5) Estratégia de Gestão Ambiental. 

 

Na terceira reunião do PDITS os participantes, representantes do governo estadual, dos governos 

municipais, do trade e de associações de classe, realizaram a priorização das ações. 

 

No primeiro momento da oficina os participantes receberam a Matriz de Ações (documento 

contendo todas as ações sugeridas para desenvolvimento sustentável do turismo no município) e 

foram solicitados a atribuir notas individuais de 0 a 5, seguindo uma escala apresentada, em três 

quesitos: Gravidade do problema, Urgência da implementação da ação e Tendência de 

aprofundamento da questão em caso de não resolução do problema. Esta metodologia, 

denominada GUT, é uma forma elencar prioridades para implementação de ações de curto, médio 

e longo prazos. 

Para cumprir esta tarefa, os participantes só puderam atribuir três notas cinco a uma ação de cada 

componente do PRODETUR Nacional (Estratégia do Produto Turístico, Estratégia da 

Comercialização, Fortalecimento Institucional, Infraestrutura básica e serviços gerais e Gestão 

Ambiental) e nas demais ações só poderia ser atribuída uma nota 05 (em qualquer dos critérios). 

A adoção desta restrição se deu como forma de realmente fazer com que os participantes 

priorizassem o que acreditam ser os maiores problemas e entraves ao desenvolvimento do setor 

turístico no município.  

Após esta análise individual, os participantes foram agrupados em 05 equipes com a finalidade de 

iniciar uma discussão para a priorização de cinco ações dentre todas as ações constantes na 

Matriz de Ações. Foi proposto que os participantes fizessem suas escolhas individuais e depois 

então o grupo discutiu para definição das cinco ações que o grupo iria priorizar.  

Finalizada esta segunda etapa, foi construída a Matriz de Decisão Compartilhada, compilando as 

prioridades dos grupos e formando assim a priorização de todo o conjunto de pessoas presentes. 
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Os resultados foram então compilados e deram origem à Matriz de Investimentos apresentada na 

tabela 5.3.1. 

Tabela 5.3.1 – Matriz de Investimentos PRODETUR Nacional Teresina 

  
 Cotação Dolar:                  1,75  

    
COMPONENTE PROJETO  VALOR TOTAL 

(R$ 1.000,00)  

 VALOR TOTAL 
(US$ 1.000,00)  

1. ESTRATÉGIA DO 
PRODUTO TURÍSTICO 

Realizar pesquisas de avaliação de 
eventos de médio e grande portes no 
município              500,00               285,71  

Desenvolvimento do Circuito Turístico 
nos Rios Poti e Parnaíba         10.000,00            5.714,29  

Estruturação dos Parques Ambientais 
para visitação turística (Floresta Fóssil, 
Parque da Cidade, Encontro dos Rios, 
Jardim Botânico e Zoobotânico)         10.000,00            5.714,29  

Construção de 05 Centros de 
Atendimento ao Turista no município              500,00               285,71  

Programa de Qualificação Profissional           1.000,00               571,43  

Programa de Qualificação Empresarial              450,00               257,14  

Elaborar Projeto de Sinalização 
Turística              200,00               114,29  

Implantar sinalização turística no 
município           1.000,00               571,43  

Elaborar Projeto de Requalificação do 
Mercado Central de Teresina              400,00               228,57  

Executar as obras de requalificação do 
Mercado Central de Teresina         10.000,00            5.714,29  

TOTAL DO COMPONENTE 1         34.050,00          19.457,14  

2. ESTRATÉGIA DA 
COMERCIALIZAÇÃO 

Elaborar e implementar o Plano de 
Marketing e Comercialização           4.100,00            2.342,86  

Desenvolver o programa de captação 
de eventos e investimentos privados              400,00               228,57  

TOTAL DO COMPONENTE 2           4.500,00            2.571,43  

3. FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

Desenvolver e Estruturar um Sistema 
de Informações Turísticas           1.000,00               571,43  

Realizar os estudos de mercado no 
decorrer dos 04 anos do programa 
(Demanda e Oferta turística)           2.000,00            1.142,86  

Elaborar o Plano de Desenvolvimento 
Integrado de Turismo Sustentável – 
PDITS e atualizar o documento no 
decorrer da implementação do 
programa              600,00               342,86  

Modernização da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo – SEMDEC           1.246,00               712,00  

Fortalecer as instâncias de governança 
local              300,00               171,43  

Programa de Qualificação da Gestão 
Pública do Turismo              300,00               171,43  
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Desenvolver Planos de Gestão para os 
atrativos turísticos           1.000,00               571,43  

Modernização da Secretaria Municipal 
de Planejamento – SEMPLAN              250,00               142,86  

Elaborar e implementar o Plano de 
Fortalecimento Institucional da Gestão 
Municipal do Turismo           1.120,00               640,00  

TOTAL DO COMPONENTE 3           7.816,00            3.894,86  

4. INFRAESTRUTURA 
GERAL E SERVIÇOS 

BÁSICOS 

Ampliar a rede de iluminação pública 
nos atrativos turísticos           5.000,00            2.857,14  

Ampliar o Sistema de Esgotamento 
Sanitário para áreas de despejo dos 
Rios Poti e Parnaíba           6.000,00            3.428,57  

Ampliar o tratamento do esgotamento 
sanitário para áreas de despejo dos 
Rios Poti e Parnaíba           8.000,00            4.571,43  

Elaborar o Projeto Executivo do 
prolongamento da Av. Raul Lopes              220,00               125,71  

Implantar as obras de prolongamento 
da Av. Raul Lopes           8.000,00            4.571,43  

Elaborar o Projeto Executivo do 
prolongamento da Av. Marechal 
Castelo Branco              120,00                 68,57  

Implantar as obras de prolongamento 
da Av. Marechal Castelo Branco           1.500,00               857,14  

Elaborar o Projeto Executivo do 
prolongamento da Av. Ulisses Marques              200,00               114,29  

Implantar as obras de prolongamento 
da Av. Ulisses Marques           2.500,00            1.428,57  

Elaborar o Projeto Executivo do 
alargamento da Av. Guaporé              200,00               114,29  

Implantar as obras de alargamento da 
Av. Guaporé           3.000,00            1.714,29  

TOTAL DO COMPONENTE 4         34.740,00          19.851,43  

5. GESTÃO AMBIENTAL 

Implementar Gestão Sustentável dos 
Parques Ambientais com uso turístico           1.000,00               571,43  

Recuperar as margens dos Rios Poti e 
Parnaíba nos trechos desmatados e 
erodidos           2.000,00            1.142,86  

Realizar o Estudo de Capacidade de 
Carga para os parques com uso 
turístico           2.000,00            1.142,86  

Elaborar Planos de Manejo para os 
parques com uso turístico           1.000,00               571,43  

Projeto de Desassoreamento dos Rios 
Poti e Parnaíba         16.000,00            9.142,86  

Programa de Conscientização e 
Educação Ambiental           1.100,00               628,57  

Implementar programa de visitação aos 
Rios Poti e Parnaíba           1.000,00               571,43  

Elaborar o Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos – PGIRS no 
município de Teresina              494,00               282,29  

Elaborar a Avaliação Ambiental 
Estratégica para Teresina              300,00               171,43  
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TOTAL DO COMPONENTE 5         24.894,00          14.225,14  

TOTAL GERAL       106.000,00          60.000,00  

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

5.4 Descrição das Ações a serem implementadas nos primeiros 18 

meses do Programa 

 

A partir da definição das ações a serem priorizadas para implementação no curto prazo, foram 

selecionadas aquelas que deverão iniciar sua execução nos primeiros 18 meses de 

funcionamento do PRODETUR Nacional Teresina. Para cada ação destas, foi desenvolvida uma 

Ficha de Projeto, contemplando informações mais detalhadas de cada projeto. Para os primeiros 

dezoito meses foram selecionadas as seguintes ações: 

 

 Componente 1 – Estratégia do Produto Turístico 

 Elaboração do Projeto de Sinalização Turística; 

 Implantação da Sinalização Turística em Teresina; 

 Projeto de Requalificação do Mercado Central; 

 Obras de Requalificação do Mercado Central de Teresina; 

 Componente 2 – Estratégia da Comercialização 

 Elaboração e implantação do Plano de Marketing Turístico e Comercialização para o 

município; 

 Componente 3 – Fortalecimento Institucional 

 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – PDITS 

e atualizar o documento no decorrer da implementação do programa; 

 Realização dos Estudos de Mercado; 

 Estruturação do Sistema de Informações Turísticas 

 Componente 4 – Infraestrutura Geral e Serviços Básicos 

 Elaboração do Projeto Executivo do prolongamento da Av. Raul Lopes; 

 Execução das obras de prolongamento da Av. Raul Lopes; 

 Elaboração do Projeto Executivo do prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco; 

 Execução das obras de prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco. 

 Componente 5 – Gestão Ambiental 

 Elaboração da Análise Ambiental Estratégica para Teresina; 

 

Estas ações encontram-se descritas nas Fichas de Projeto apresentadas na sequência. 
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Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Elaboração do Projeto de Sinalização Turística 

Objetivo 
Elaboração de Projeto Executivo para subsidiar a implantação da sinalização 
turística rodoviária e interpretativa no município de Teresina. 

Justificativa 
 A sinalização turística rodoviária levará o turista até os principais pontos de 
interesse turístico no município e a sinalização turística interpretativa explicará ao 
turista o que significa o atrativo que ele visita. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Espera-se melhorar a circulação dos turistas e a interação com os atrativos turísticos 
do município.  

Benefícios e beneficiários Município com sinalização turística rodoviária e interpretativa 

Responsáveis pela execução Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Teresina – SEMPLAN 

Entidade responsável pela 
manutenção da obra ou 
serviço. 

Não haverá manutenção desta ação. 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) 
Fonte: Ministério do Turismo 

Gastos estimados de 
operação. 

Não se aplica. 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Não se aplica 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

Projeto Executivo elaborado no prazo estabelecido 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Este projeto subsidiará a implantação da sinalização turística prevista a ser realizada 
no PRODETUR Nacional. 

Nível de avanço Termo de Referência elaborado. Em processo de contratação. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Implantação da Sinalização Turística em Teresina 

Objetivo 
Implantação de sinalização turística rodoviária nas principais rodovias de acesso ao 
município e nas principais vias de acesso aos atrativos e implantação de sinalização 
interpretativa nos principais atrativos turísticos do município. 

Justificativa 
É importante para a difusão do conhecimento dos atrativos e para o 
desenvolvimento da atividade turística, permite a democratização do acesso 
atrativo turístico. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Espera-se que este projeto ajude no incremento do tempo médio de permanência 
deste turista e também amplie os seus gastos nos locais visitados. 

Benefícios e beneficiários 
Município provido de sinalização turística rodoviária e interpretativa nos principais 
atrativos turísticos. 

Responsáveis pela execução Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Teresina – SEMPLAN 

Entidade responsável pela 
manutenção da obra ou 
serviço. 

Superintendência de Trânsito - STRANS 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 1.000.000,00  
Fonte: Ministério do Turismo 

Gastos estimados de 
operação. 

R$ 60.000,00 
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Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Sem previsão. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

- Número de placas instaladas; 
- Número de visitantes no atrativo; 
- Tempo médio de permanência dos turistas no destino; 
- Número de atrativos visitados no destino.  

Nível de avanço Aguardando a contratação e elaboração do Projeto Executivo. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Projeto de Requalificação do Mercado Central  

Objetivo 
Elaboração do projeto executivo de requalificação do Mercado de São José em 
Teresina para dar subsídio à execução das obras físicas. 

Justificativa 
Para execução das obras de requalificação do Mercado de São José no centro de 
Teresina é necessário que se desenvolva o projeto executivo desta obra.  

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Mercado Central de Teresina restaurado funcionará como centro de artesanato e 
cultura popular, além de abrigar um CAT no centro da cidade. 

Benefícios e beneficiários 

Projeto executivo elaborado com o estudo preliminar da área, os projetos de 
engenharia, arquitetura, restauração, instalações elétricas, luminotécnica e 
eletrônica, infraestrutura hidrosanitária, drenagem, infraestrutura de combate a 
incêndio, sonorização, infraestrutura lógica, Climatização, Segurança eletrônica e 
Comunicação Visual.  

Responsáveis pela execução Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU/Centro Norte 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU/Centro Norte 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 393.479,00 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais) 
Fonte: Ministério do Turismo 

Gastos estimados de 
operação. 

Não haverá gasto com esta ação. 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Sem previsão. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

Projeto Executivo elaborado no prazo estabelecido 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Este projeto subsidiará a requalificação do Mercado de São José no centro de 
Teresina, prevista para ser realizada no PRODETUR Nacional. 

Nível de avanço Termo de Referência elaborado. Em processo de contratação. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Obras de Requalificação do Mercado Central de Teresina 

Objetivo Executar as obras de requalificação do Mercado Central de Teresina 

Justificativa 
O Mercado Central de Teresina é um patrimônio histórico localizado no centro da 
cidade que, após restaurado, proporcionará aos turistas um local para obtenção de 
informações turísticas, contato com o artesanato e a cultura local. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Consolidar o Mercado São José como atrativo turístico de importância não apenas 
para região central, mas para a cidade, visando incrementar o fluxo turístico. 
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Benefícios e beneficiários Mercado Central requalificado e CAT em funcionamento. 

Responsáveis pela execução 
Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Teresina – 
SEMPLAN 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU/Centro Norte 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 
Fonte: CAF/PRODETUR Nacional 

Gastos estimados de 
operação. 

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Receita gerada pelo aluguel dos espaços para comercialização de artesanato, 
comidas típicas e espaços para apresentações da cultura local. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

- Número de visitantes no Mercado Central (livro de visitas); 
- Gasto médio por visitante (Relatórios de Gestão); 
- Grau de satisfação dos turistas com o equipamento (Pesquisa de Demanda) 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Por se localizar no centro da cidade também será importante ponto de apoio para o 
Circuito Náutico do Rio Parnaíba que prevê o ponto de partida nesta região da 
cidade. 

Nível de avanço 
Termo de Referência para a Elaboração do Projeto Executivo (Arquitetônico e de 
Engenharia) já elaborado e em fase de contratação. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Elaborar e implementar o Plano de Marketing Turístico e Comercialização 

Objetivo 
Elaborar um plano de marketing que subsidie o município na implementação de 
uma política de comercialização e promoção do destino. 

Justificativa 
O Plano de Marketing proporcionará ao município o desenvolvimento de um 
trabalho específico para posicionamento de mercado, comercialização e promoção. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Plano de Marketing elaborado com a definição do posicionamento do destino e das 
ações de comercialização. 

Benefícios e beneficiários 
Aumentar a competitividade do destino Teresina e aumentar sua visibilidade junto a 
seus mercados-alvo, a partir da estruturação de sua imagem e ações promocionais 
junto aos principais mercados emissores nacionais e internacionais 

Responsáveis pela execução 
Secretaria Municipal de Comunicação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo - SEMCOM / SEMDEC - COORDENAÇÃO DE TURISMO 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

SEMDEC  - COORDENAÇÃO DE TURISMO 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 
Fonte: Ministério do Turismo 

Gastos estimados de 
operação. 

Não se aplica. 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Sem previsão. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

Plano de Marketing elaborado com indicações de ações de promoção e 
comercialização 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

A partir da elaboração deste Plano de Marketing e Comecialização, as ações 
sugeridas e aprovadas pela Prefeitura serão implementadas com recursos do 
programa. 
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Nível de avanço Não existe termo de referência elaborado para a contratação da ação. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – PDITS e atualizar o documento no 
decorrer da implementação do programa 

Objetivo 
Elaborar um instrumento de planejamento do turismo que vise orientar o 
crescimento do setor em bases sustentáveis, em curto, médio e longo prazo. 

Justificativa 
O PDITS proporcionará ao município conhecer a situação atual do turismo no 
destino. Além disso, será possível à SEMDEC realizar um planejamento da política 
pública de turismo, atualmente inexistente. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Espera-se aumentar a capacidade decisória dos múltiplos agentes públicos e 
privados no desenvolvimento da atividade turística. 

Benefícios e beneficiários Município provido de instrumento de planejamento para o setor de turismo 

Responsáveis pela execução 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico –SEMDEC/Coordenação de 
Turismo 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico –SEMDEC/Coordenação de 
Turismo 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R4 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 

Gastos estimados de 
operação. 

Não se aplica 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Não se aplica. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

PDITS elaborado no cronograma proposto e com os recursos aprovados 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Com as ações propostas. 

Nível de avanço Documento em fase final de elaboração. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Realizar os Estudos de Mercado 

Objetivo 
Realizar os estudos de demanda no decorrer dos 04 anos do PRODETUR Nacional e 
acompanhar os movimentos dos fluxos e comportamentos dos turistas em Teresina. 

Justificativa 

Entender o turista e a forma como ele age em suas viagens, como o comportamento 
de compra e os hábitos de viagem, é fundamental para a ampliação do mercado 
turístico. Assim, a pesquisa de demanda, procurará identificar quais fatores 
influenciam a demanda turística local. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Espera-se aumentar a capacidade decisória dos múltiplos agentes públicos e 
privados no desenvolvimento da atividade turística no destino. 

Benefícios e beneficiários Estudos de demanda e de oferta realizados no decorrer dos 04 anos do programa. 

Responsáveis pela execução Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Teresina – SEMPLAN 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – 
SEMDEC/Coordenação de Turismo 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
Fonte: Ministério do Turismo 
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Gastos estimados de 
operação. 

Não se aplica. 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Não se aplica. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

- 04 Pesquisas realizadas anualmente (Relatórios da UCP) 
- Número de entrevistados (Relatórios da UCP) 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Esta ação possui um caráter estratégico pois deverá subsidiar todas as demais ações 
do programa. A realização dos estudos de demanda em 04 períodos do ano 
permitirá monitorar a atividade como um todo durante todo o ano e assim traçar 
um perfil mais exato deste turista no destino. 

Nível de avanço Não possui Termo de Referência elaborado. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Estruturar um Sistema de Informações Turísticas 

Objetivo 
Desenvolver metodologia uniformizada para o conjunto de estudos e pesquisas do 
setor turístico do Município de Teresina e estruturar físicamente o setor 
responsável por estas pesquisas 

Justificativa 

O fortalecimento do sistema de informações municipal além de permitir um melhor 
uso e análise das informações já coletadas, ampliará a base de informações 
geográfica e qualitativamente, permitindo à SEMDEC a melhor compreensão do 
comportamento da demanda atual e potencial pelos atrativos estaduais e 
maximizando os esforços e investimentos governamentais no setor. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Espera-se aumentar a capacidade decisória dos agentes públicos e privados que 
atuam no setor e conhecer melhor o perfil e o comportamento do turista no 
destino. 

Benefícios e beneficiários 
Município provido de sistema de informações atualizado e com base de dados 
analítica. 

Responsáveis pela execução 
Empresa Teresinense de Processamento de Dados e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo - PRODATER / SEMDEC -COORDENAÇÃO DE 
TURISMO 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

SEMDEC – COORDENAÇÃO DE TURISMO 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
Fonte: Ministério do Turismo 

Gastos estimados de 
operação. 

R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Não se aplica. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

- Número de estudos e pesquisas realizadas (Relatórios Gerenciais da UCP); 
- Número de publicações para divulgação dos resultados de estudos e pesquisas 
(Relatórios Gerenciais da UCP). 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

A partir da estruturação do sistema de informações de turismo serão gerados 
relatórios que deverão auxiliar a revisão do PDITS nos anos seguintes da execução 
do PRODETUR. 

Nível de avanço Não existe termo de referência elaborado para contratação desta ação. 
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Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Elaboração do Projeto Executivo do prolongamento da Avenida Raul Lopes 

Objetivo 
Dotar o município de alternativa viária de acesso ao Parque Zoobotânico através da 
Elaboração do projeto executivo de prolongamento da Avenida Raul Lopes. 

Justificativa 

A implantação do prolongamento da Avenida Raul Lopes torna-se extremamente 
importante no contexto do desenvolvimento da atividade turística em Teresina em 
função de três fatos principais: (i) a partir do prolongamento desta avenida será 
aberta uma nova ligação da cidade com o Parque Zoobotânico, um dos cinco 
parques que estão sendo estruturados para a visitação turística e compõem a 
estratégia de ampliação da permanência do turista na cidade; (ii) esta ação 
proporcionará um acesso mais rápido e fácil da zona sul com a zona norte da cidade, 
melhorando a mobilidade urbana e facilitando o deslocamento dos turistas pelos 
atrativos e pontos de interesse turístico na cidade; e (iii) a região que será 
beneficiada pelo prolongamento desta via fica localizada próxima ao campus 
universitário da UFPI e também é a região onde a Prefeitura de Teresina pretende 
instalar um Centro de Convenções/Eventos em parceria com a iniciativa privada, de 
fundamental importância para a estruturação da atividade turística no município, 
caracterizada sobretudo pelo turismo de negócios e eventos. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Melhoria no acesso viário a áreas de interesse turístico no município. 

Benefícios e beneficiários 
Projeto executivo elaborado com projetos geométrico, terraplanagem, drenagem, 
pavimentação, interseções, retornos e acessos, sinalização, obras complementares e 
iluminação das vias urbanas. 

Responsáveis pela execução Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN 

Entidade responsável pela 
implantação/ operação/ 
manutenção da obra ou 
serviço. 

Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) 
Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina 

Gastos estimados de 
operação. 

Não se aplica. 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Não se aplica. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

Projeto Executivo elaborado no prazo estabelecido 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Esta ação subsidiará a execução da ação “Execução do prolongamento da Av. Raul 
Lopes”. 

Nível de avanço Termo de Referência elaborado. Em processo de contratação. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Execução das obras de Prolongamento da Avenida Raul Lopes 

Objetivo Executar as obras para implementar o prolongamento da Avenida Raul Lopes 

Justificativa 
O prolongamento da Av. Raul Lopes possibilitará um novo acesso ao parque 
zoobotânico e uma alternativa para a circulação de turistas na cidade, além de 
possibilitar o acesso ao local onde deverá ser edificado o novo centro de eventos. 
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Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Melhoria no acesso viário a áreas de interesse turístico no município. 

Benefícios e beneficiários Av. Raul Lopes ampliada. 

Responsáveis pela execução Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU/Leste 

Entidade responsável pela 
implantação/ operação/ 
manutenção da obra ou 
serviço. 

Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU/Leste 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais) 
Fonte: CAF 

Gastos estimados de 
operação. 

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

- Incremento do IPTU na região; 
- Dinamização da atividade econômica na região. 
- Cessão onerosa para construção do Centro de Convenções/Eventos. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

- Redução do tempo de percurso para acesso ao Parque da Floresta Fóssil (Pesquisas 
de tráfego); 
- Número de veículos circulando no trecho (Pesquisa de tráfego). 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Esta ação depende da finalização da ação “Elaboração do Termo de Referência para 
o prolongamento da Av. Raul Lopes”. 

Nível de avanço Não existe projeto básico/executivo desta ação. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Elaboração do Projeto Executivo do prolongamento da Avenida Marechal Castelo Branco 

Objetivo 
Dotar o município de alternativa viária de acesso ao Parque da Floresta Fóssil 
através da Elaboração do projeto executivo de prolongamento da Avenida Marechal 
Castelo Branco. 

Justificativa 

O prolongamento desta via deverá funcionar como acesso ao Parque da Floresta 
Fóssil, que fica dentro da faixa de preservação ambiental da beira rio e encontra-se 
subutilizado no plano educacional e turístico, pela falta de acesso e de 
infraestrutura de apoio ao local. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Melhoria no acesso viário a áreas de interesse turístico no município. 

Benefícios e beneficiários 
Projeto executivo elaborado com projetos geométrico, terraplanagem, drenagem, 
pavimentação, interseções, retornos e acessos, sinalização, obras complementares e 
iluminação das vias urbanas. 

Responsáveis pela execução Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 116.500,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais) 
Fonte: CAF 

Gastos estimados de 
operação. 

Não se Aplica. 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Não se Aplica. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

Projeto Executivo elaborado no prazo estabelecido 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Esta ação subsidiará a execução da ação “Execução do prolongamento da Av. 
Marechal Castelo Branco”.  
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Nível de avanço Termo de Referência elaborado. Em processo de contratação. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Execução das obras de Prolongamento da Avenida Marechal Castelo Branco 

Objetivo Executar as obras para implantar o prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco 

Justificativa 

O prolongamento desta via deverá funcionar como acesso ao Parque da Floresta 
Fóssil, que fica dentro da faixa de preservação ambiental da beira rio e encontra-se 
subutilizado no plano educacional e turístico, pela falta de acesso e de 
infraestrutura de apoio ao local. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

Melhoria no acesso viário a áreas de interesse turístico no município. 

Benefícios e beneficiários 
Município provido de alternativa de acesso ao Parque da Floresta Fóssil com a Av. 
Marechal Castelo Branco ampliada. 

Responsáveis pela execução Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU/Centro Norte 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU/Centro Norte 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 
Fonte: CAF 

Gastos estimados de 
operação. 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

- Incremento do IPTU na região; 
- Dinamização da atividade econômica na região. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

- Redução do tempo de percurso para acesso ao Parque da Floresta Fóssil (Pesquisas 
de tráfego); 
- Número de veículos circulando no trecho (Pesquisa de tráfego). 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Esta ação depende da finalização da ação “Elaboração do Termo de Referência para 
o prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco”.  

Nível de avanço Não existe projeto básico/executivo desta ação. 

 

Ações dezoito primeiros meses 

Ação: Elaboração da Análise Ambiental Estratégica para Teresina 

Objetivo 
Elaborar a Análise Ambiental Estratégica e os estudos de impacto ambiental 
necessários à implantação das ações do PRODETUR Nacional no Município de 
Teresina. 

Justificativa 

A atividade turística é intensiva em consumo de recursos naturais direta ou 
indiretamente, uma vez que os atrativos turísticos possuem relação estreita com o 
meio ambiente e a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da atividade 
requer intervenções diretas no meio ambiente. Por tudo isso, o turismo pode, se 
bem conduzido, gerar impactos e externalidades positivas no meio ambiente ou 
findar com os recursos naturais em caso de uma má gestão das suas atividades. 

Efeito esperado no 
desenvolvimento turístico 

A atividade turística possa ser desenvolvida de forma sustentável e possa utilizar ao 
máximo os recursos naturais presentes no destino.  
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Benefícios e beneficiários 
Análise ambiental estratégica elaborada apontando os usos possíveis e sustentáveis 
do patrimônio natural presente no município. 

Responsáveis pela execução 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEMAM e SEMDEC/ Coordenação de Turismo. 

Entidade responsável pela 
operação/ manutenção da 
obra ou serviço. 

SEMDEC – COORDENAÇÃO DE TURISMO 

Custo estimado e fonte de 
financiamento. 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina 

Gastos estimados de 
operação. 

Não se aplica. 

Mecanismos previstos de 
recuperação de custos. 

Não se aplica. 

Indicadores de resultado e 
fonte de verificação. 

- Número de recomendações para melhoria do sistema de gestão ambiental do 
município; 
- Número de ações de cunho ambiental desenvolvidas a partir das recomendações 
da análise ambiental estratégica 

Relação com outras ações 
quanto ao cronograma. 

Sem relação. 

Nível de avanço Existe termo de referência elaborado para contratação desta ação. 

 

 

5.5 Avaliação dos Impactos Ambientais decorrentes da 

implementação das ações do programa 

 

Embora o turismo contribua, indiscutivelmente, com impactos positivos, podendo propiciar o 

crescimento econômico, a valorização e conservação do patrimônio natural e cultural, a melhoria 

da qualidade de vida das localidades onde se desenvolve, é reconhecido que também pode gerar 

inúmeros impactos negativos que resultarão em perdas, algumas vezes, irreparáveis. Assim, a 

identificação destes possíveis impactos deve ser realizada, de forma que o planejamento e gestão 

da atividade possam encaminhá-la rumo ao desenvolvimento sustentável.  

 

Apresentamos a seguir uma análise das possibilidades de impacto positivos e negativos que 

poderão ser desencadeados pelas ações previstas neste Plano, priorizadas para receber recursos 

financiados pelo PRODETUR Nacional, bem como assinaladas a medidas de mitigação que 

podem ser adotadas pelos órgãos executores, de forma que sejam potencializados os possíveis 

impactos positivos e minimizados os negativos. Ao final, são apontadas as necessárias licenças e 

estudos que deverão pautar a implementação das ações, conforme a legislação. 
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Tabela 5.5.1 – Impactos Ambientais das Ações previstas para o PRODETUR Nacional Teresina 

 

Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Componente 1 - Estratégia do Produto Turístico 

Projeto de Requalificação do Mercado 

Central de Teresina 

 Proteção/conservação do patrimônio 
histórico-cultural do destino 
 Elevação da autoestima da população 
 Ampliação de oportunidades de lazer  
 Fortalecimento da cultura 
 Geração de emprego e renda 
 Aumento de oportunidades de negócios 
 Satisfação do turista 
 Valorização de atrativos  
 Valorização de imóveis 
 Melhoria da competitividade do destino 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Obras de Requalificação do Mercado 

Central de Teresina 

 Proteção/conservação do patrimônio 
histórico-cultural do destino 
 Elevação da autoestima da população 
 Ampliação de oportunidades de lazer  
 Fortalecimento da cultura 
 Geração de emprego e renda 
 Aumento de oportunidades de negócios 
 Satisfação do turista 
 Valorização de atrativos  
 Valorização de imóveis 
Melhoria da competitividade do destino 

- 

 

 

 

 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Estruturação dos Parques Ambientais 

(Floresta Fóssil, Parque da Cidade, Jardim 

Botânico, Parque Encontro dos Rios) 

 Fortalecimento do desenvolvimento 
sustentável 
 Adequação da infra-estrutura 
 Ordenamento do uso dos atrativos 
 Proteção do patrimônio socioambiental do 
destino 
 Ordenamento do uso dos atrativos 
 Criação de oportunidades de promoção de 
Educação Ambiental 
 Geração de emprego e renda 
 Ampliação de oportunidades de lazer  
 Satisfação do turista 
 Melhoria da competitividade do destino 

 

- 

 

 

- 

 

 

Diagnóstico da Necessidade de qualificação 

profissional e empresarial no município 

 Melhoria da qualidade dos serviços 
 Satisfação do turista 
 Diminuição de riscos na tomada de 
decisões 
 Aumento da eficiência e eficácia  
 Aumento na geração de receita 
 Aumento da arrecadação 
 Aumento do PIB 
 Geração de oportunidades de emprego e 
renda 
 Expansão de negócios turísticos  
 Melhoria da competitividade do destino 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Programa de Qualificação Profissional 

 Melhoria da qualidade dos serviços 
 Satisfação do turista 
 Diminuição de riscos na tomada de 
decisões 
 Aumento da eficiência e eficácia  
 Aumento na geração de receita 
 Aumento da arrecadação 
 Melhoria da competitividade do destino 

- 

-  
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Programa de Qualificação Empresarial 

 Melhoria da qualidade dos serviços 
 Satisfação do turista 
 Aumento da eficiência e eficácia  
 Expansão das oportunidades de negócios  
 Aumento na geração de receita 
 Aumento da arrecadação 
 Aumento do PIB 
 Geração de oportunidades de emprego e 
renda 
 Fortalecimento da atividade turística no 
destino 
 Aumento da responsabilidade 
socioambiental empresarial 
 Mehoria da competitividade do destino 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Projeto de Sinalização Turística de Teresina 

 Qualificação do produto turístico 
 Integração dos atrativos 
 Melhoria das condições de acesso aos 
atrativos e equipamentos 
 Melhoria da mobilidade  
 Melhoria da competitividade 
 Melhoria da segurança para turistas e 
população em geral 

 Impacto visual sobre a paisagem ou 
patrimônio cultural/histórico 

 Elaboração de projeto técnico que 
contemple a integração com o ambiente 
(urbano e/ou rural), assim como com o 
sistema de circulação e sinalização viária 
 Acompanhamento do processo de 
implantação 
 Obediência às normas estabelecidas – 
DENATRAN, MTur, IPHAN   

Implantação da Sinalização Turística em 

Teresina 

 Qualificação do produto turístico 
 Integração dos atrativos 
 Melhoria das condições de acesso aos 
atrativos e equipamentos 
 Melhoria da mobilidade  
 Melhoria da competitividade 
 Melhoria da segurança para turistas e 
população em geral 

 Impacto visual sobre a paisagem ou 
patrimônio cultural/histórico 

 Elaboração de projeto técnico que 
contemple a integração com o ambiente 
(urbano e/ou rural), assim como com o 
sistema de circulação e sinalização viária 
 Acompanhamento do processo de 
implantação 
 Obediência às normas estabelecidas – 
DENATRAN, MTur, IPHAN   
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável - PDITS 

 Identificação de oportunidades 
 Criação de bases para a definição de 
ações e prioridades 
 Criação de bases para a integração de 
esforços dos diferentes atores 
 Melhoria da eficácia e eficiência de 
projetos  
 Melhoria da qualidade dos serviços 
 Satisfação do turista 
 Diminuição de riscos na tomada de 
decisões 
 Orientação das autoridades 
governamentais quanto aos ajustes 
necessários para o desenvolvimento do 
turismo 
 Geração de oportunidades de emprego e 
renda 
 Criação de bases para o desenvolvimento 
sustentável do turismo 
 Fortalecimento da atividade turística no 
destino 
 Melhoria da competitividade do destino 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantação de 05 CAT no município 

 Melhoria da capacidade de atendimento 
 Qualificação do turismo 
 Satisfação do turista 
 Melhoria da imagem dos destinos 
 Melhor aproveitamento dos recursos 
turísticos 
 Fortalecimento da estrutura pública de 
turismo 
 Maior conhecimento dos recursos turísticos 
pela população e visitantes 
 Melhoria da competitividade 
 Maior integração da cadeia produtiva 
 

-  

 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Requalificação da Orla fluvial no perímetro 

urbano 

 Valorização de atrativos turísticos e 
equipamentos  
 Fortalecimento da competitividade 
 Aumento da mobilidade de turistas 
 Requalificação de espaço urbano 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Aumento das oportunidades de lazer 
 Melhoria da qualidade de vida 

 Eventual supressão de vegetação 
nativa 
 Eventual redução da fauna 
 Instalação de eventuais processos 
erosivos 
 Especulação imobiliária 
 Aumento da pressão sobre o 
ecossistema  
 Impactos temporários com as 
obras: poluição sonora, 
congestionamentos, poluição do ar 
 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Adoção de medidas de contenção e 
estabilização 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar durante o período da obra 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Estudo da flora e fauna presentes 
 Monitoramento da fauna 
 Manutenção e recuperação de mata ciliar 
 Arborização com vegetação nativa 
 Monitoramento de áreas suscetíveis de 
erosão 
 Isolamento de vegetação nativa / 
delimitação da área 
 Fiscalização e educação ambiental para 
moradores e turistas 

Desenvolvimento do circuito turístico nos 

Rios Poti e Parnaíba 

 Valorização de atrativos turísticos e 
equipamentos  
 Fortalecimento da competitividade 
 Geração de emprego e renda 
 Ampliação de oportunidades de negócios 
 Aumento do tempo de permanência de 
turistas 

 Crescimento da receita turística 

 Aumento da arrecadação 

 Ordenamento do uso turístico 
 Aumento da mobilidade de turistas 
 Aumento das oportunidades de lazer para a 
população local 

 Possibilidade, ainda que remota, 
de sobrecarga turística e degradação 
de atrativos 
 Eventual poluição dos rios por 
óleo e dejetos oriundos de 
embarcações 
 Redução da ictiofauna 
 Degradação de mata ciliar 
 

 Informação sobre o valor ambiental, 
histórico e cultural dos atrativos  
 Levantamento da ictiofauna 
 Monitoramento da população de peixes 
na área de desenvolvimentos do circuito 
por meio de amostragens periódicas 
 Estabelecimento de medidas de 
proteção de áreas de desova e criadouros 
naturais 
 Monitoramento da qualidade da água 
 Estudo da flora da mata ciliar 
 Monitoramento da qualidade da mata 
ciliar 
 Educação ambiental para turistas  
 Educação ambiental para  empresários 
que irão comercializar o circuito 

Componente 2 - Estratégia da Comercialização 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Estudos de Mercado para os quatro anos 

do programa (Estudos de Demanda e 

Oferta turística) 

 Melhor posicionamento no mercado 
 Identificação de problemas e 
oportunidades 
 Melhoria da eficácia e eficiência da 
comercialização 
 Identificação de atrativos  
 Organização da oferta 
 Identificação da demanda real e potencial 
 Organização da demanda 
 Redução de impactos da sazonalidade 
 Geração de emprego e renda 
 Geração de divisas 
 Aumento da arrecadação 
 Aumento do PIB 
 Ampliação das oportunidades de negócios 
 Geração de dados para planejamento  
 Fortalecimento da complementaridade de 
recursos e produtos  

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Elaboração do Plano de Marketing e 

Branding do destino 

 Fortalecimento da imagem do destino 
 Melhor posicionamento no mercado 
 Melhoria da eficácia e eficiência da 
comercialização 
 Organização da oferta 
 Organização da demanda 
 Minimização de impactos de crescimento 
descontrolado 
 Ampliação de centros emissivos  
 Consolidação de centros emissivos 
 Geração de emprego e renda 
 Redução de impactos da sazonalidade 
 Geração de divisas 
 Aumento da arrecadação 
 Aumento do PIB 
 Ampliação das oportunidades de negócios 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Implementação das ações de Marketing 

 Fortalecimento da imagem do destino 
 Melhor posicionamento no mercado 
 Melhoria da eficácia e eficiência da 
comercialização 
 Organização da oferta 
 Organização da demanda 
 Minimização de impactos de crescimento 
descontrolado 
 Ampliação de centros emissivos  
 Consolidação de centros emissivos 
 Geração de emprego e renda 
 Redução de impactos da sazonalidade 
 Geração de divisas 
 Aumento da arrecadação 
 Aumento do PIB 
 Ampliação das oportunidades de negócios 

 Impactos de crescimento 
descontrolado 
 

 Monitoramento e avaliação para correção 
de rumos 
 

Desenvolvimento e Implementação de 

Plano de Captação de Investimentos 

Privados 

 Fortalecimento da cadeia produtiva do 
turismo 
 Melhoria da qualidade de serviços 
 Fortalecimento da competitividade 
 Identificação de problemas e 
oportunidades 
 Adequação e aumento de investimentos 
 Melhor compreensão do ambiente 
empresarial 
 Geração de dados para planejamento  

 

 Aumento da arrecadação 
 Aumento do PIB 

- 

 

 

 

 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Melhorar/Aperfeiçoar website/portal de 

internet para o Turismo em Teresina 

 Melhoria da qualidade da informação e 
divulgação 
 Incremento do número de turistas 
 Geração de emprego e renda 
 Qualificação do turismo 
 Satisfação do turista 
 Melhoria da imagem do destino 
 Melhor aproveitamento dos recursos 
turísticos 
 Aumento da competitividade 
 Ampliação de canais de distribuição 
 

- 

 

- 

 

Componente 3 – Fortalecimento Institucional 

 Estruturação do Sistema de Informações 

Turísticas 

 Aumento da eficiência e eficácia  
 Melhoria no aproveitamento de dados 
 Melhoria do potencial de resposta  
 Melhoria na gestão de recursos 
 Melhoria da qualidade dos serviços 
 Maior conhecimento dos impactos do 
turismo 
 Conhecimento atualizado da demanda e 
oferta 
 Geração de dados para planejamento  
 Criação de bases para maior integração da 
cadeia produtiva 
 Fortalecimento da competitividade 
 Diminuição de riscos na tomada de 
decisões 

- 

 

 

 

 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Elaboração do Plano de Fortalecimento 

Institucional da SEMDEC 

 Aumento da eficiência e eficácia  
 Melhoria da gestão de recursos 
 Agilização de processos 
 Identificação de problemas e de 
alternativas de solução 
 Identificação de oportunidades 
 Correção de rumos  
 Fortalecimento de efeitos positivos e 
redução de impactos 
 Fortalecimento da competitividade 
 Diminuição de riscos na tomada de 
decisões 
 Alcance de metas 

- 

- 

 

 

 

 

Modernização da SEMDEC 

 

 

 

 

 Aumento da eficiência e eficácia  
 Agilização de processos 
 Melhoria no aproveitamento de dados 
 Melhoria do potencial de resposta  
 Melhoria da qualidade dos serviços 
 Fortalecimento da competitividade 
 Diminuição de riscos na tomada de 
decisões 
 Melhoria da gestão de recursos materiais 
 Melhoria  da gestão de pessoas 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Fortalecimento das instâncias de 

governança local 

 Redução de conflitos 
 Fortalecimento da cidadania 
 Fortalecimento do espírito cooperativo 
 Melhor atendimento das necessidades 
locais/regionais 
 Estreitamento de laços e interesses 
 Melhoria da gestão de recursos 
 Aumento da transparência 
 Descentralização 
 Continuidade de políticas e programas 
 Fortalecimento da competitividade 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

 

Programa de Qualificação da Gestão 

Pública do Turismo 

 

 

 

 

 

 

  Aumento da capacidade de integração 
com outros níveis de governo 
 Redução de conflitos 
 Requalificação em  novas práticas e 
instrumentos de gestão 
 Aumento da eficiência e eficácia    
 Empowerment das equipes 
 Aumento da consciência da relevância da 
questão ambiental para o turismo 
 Aumento da consciência dos impactos do 
turismo no desenvolvimento local 
 Melhoria da gestão de recursos 
 Melhoria do planejamento e gestão da 
atividade turística 
 Melhoria da interlocução com as instancias 
de governança nos níveis federal, regional, 
estadual e municipal  
 Fortalecimento da competitividade 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Elaboração dos Planos de Gestão dos 

atrativos turísticos 

 

 

 

 Aumento da eficiência e eficácia  
 Melhoria na gestão de recursos 
 Melhoria da qualidade dos serviços 
 Fortalecimento da competitividade 
 Diminuição de riscos na tomada de 
decisões 
 Redução de conflitos 
 Melhor aproveitamento da capacidade 
instalada – humana e material 
 Proteção /conservação do patrimônio 
turístico 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Estruturar a Secretaria Municipal de 

Planejamento – SEMPLAN 

 

 

 Aumento da eficiência e eficácia  
 Melhoria na gestão de recursos 
 Fomento e articulação de ações 
necessárias ao alcance de metas  
 Fortalecimento da competitividade 
 Identificação de oportunidades e ameaças 
 Redução de riscos de investimentos  
 Redução de conflitos 
 Melhor aproveitamento da capacidade 
instalada – humana e material 
 Continuidade de políticas e programas 
 Criação de bases para captação de 
investimentos 
 Fortalecimento institucional 
 

 

- 

 

Componente 4 – Infraestrutura Geral e Serviços Básicos 

Elaboração do Projeto do prolongamento da 

Av. Raul Lopes 

 Favorecimento da mobilidade urbana 
 Satisfação do turista  
 Requalificação de espaço urbano 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Valorização de atrativos  
turísticos e equipamentos 

 Satisfação do turista  
 Ordenamento urbano 
 Melhoria das condições de acesso  
 Melhoria do trânsito 
 Redução de emissão de gases 
 

 Aumento da pressão antrópica 
sobre APP (rio Poti) 
 Degradação de recurso hídrico 
(assoreamento, lixo, erosão) 
 Impacto sobre a fauna ribeirinha 
 Deslocamento de moradores  
 Supressão de vegetação 
 Problemas de drenagem 
 Aumento da circulação de 
veículos  
 Poluição sonora e do ar 
 Especulação imobiliária 
 Aumento do risco de acidentes 
com pedestres 
 Aumento da geração de lixo 

 

 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Reassentamento de moradores 
 Estudo da flora que compõe a mata ciliar 
 Recuperação de áreas degradadas da 
APP do Rio Poti 
 Paisagismo com espécies nativas 
 Estudo e monitoramento da fauna 
 Estudo de usos e ocupação do solo 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Implementação de trabalho de educação 
ambiental  
 Implementação de trabalho de educação 
para o trânsito 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Execução das obras de prolongamento da 

Av. Raul Lopes 

 Favorecimento da mobilidade urbana 
 Satisfação do turista  
 Requalificação de espaço urbano 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Valorização de atrativos  
turísticos e equipamentos 

 Satisfação do turista  
 Ordenamento urbano 
 Melhoria das condições de acesso  
 Melhoria do trânsito 
 Redução de emissão de gases 
 

 Aumento da pressão antrópica 
sobre APP (rio Poti) 
 Degradação de recurso hídrico 
(assoreamento, lixo, erosão) 
 Impacto sobre a fauna ribeirinha 
 Deslocamento de moradores  
 Supressão de vegetação 
 Problemas de drenagem 
 Aumento da circulação de 
veículos  
 Poluição sonora e do ar 
 Especulação imobiliária 
 Aumento do risco de acidentes 
com pedestres 
 Aumento da geração de lixo 

 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Reassentamento de moradores 
 Estudo da flora que compõe a mata ciliar 
 Recuperação de áreas degradadas da 
APP do Rio Poti 
 Paisagismo com espécies nativas 
 Estudo e monitoramento da fauna 
 Estudo de usos e ocupação do solo 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Implementação de trabalho de educação 
ambiental 
 Implementação de trabalho de educação 
para o trânsito 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Elaboração do Projeto de prolongamento da 

Av. Marechal Castelo Branco 

 Favorecimento da mobilidade urbana 
 Satisfação do turista  
 Melhoria da qualidade de vida 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Valorização de atrativos  
turísticos e equipamentos 

 Satisfação do turista  
 Ordenamento urbano 
 Melhoria das condições de acesso  
 Melhoria do trânsito 
 Redução de emissão de gases 
 

 Aumento da pressão antrópica 
sobre APP (rio Poti) 
 Degradação de recurso hídrico 
(assoreamento, lixo, erosão) 
 Impacto sobre a fauna ribeirinha 
 Deslocamento de moradores  
 Supressão de vegetação 
 Problemas de drenagem 
 Aumento da circulação de 
veículos  
 Poluição sonora e do ar 
 Especulação imobiliária 
 Aumento do risco de acidentes 
com pedestres 
 Aumento da geração de lixo 

 

 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Reassentamento de moradores 
 Estudo da flora que compõe a mata ciliar 
 Recuperação de áreas degradadas da 
APP do Rio Poti 
 Paisagismo com espécies nativas 
 Estudo e monitoramento da fauna 
 Estudo de usos e ocupação do solo 
 Estudo do sistema de escoamento e 
implementação de projeto de drenagem 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Implementação de trabalho de educação 
ambiental 
 Implementação de trabalho de educação 
para o trânsito 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Execução das obras de prolongamento da 

Av. Marechal Castelo Branco 

 Favorecimento da mobilidade urbana 
 Satisfação do turista  
 Melhoria da qualidade de vida 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Valorização de atrativos  
turísticos e equipamentos 

 Satisfação do turista  
 Ordenamento urbano 
 Melhoria das condições de acesso  
 Melhoria do trânsito 
 Redução de emissão de gases 
 

 Aumento da pressão antrópica 
sobre APP (rio Poti) 
 Degradação de recurso hídrico 
(assoreamento, lixo, erosão) 
 Impacto sobre a fauna ribeirinha 
 Deslocamento de moradores  
 Supressão de vegetação 
 Problemas de drenagem 
 Aumento da circulação de 
veículos  
 Poluição sonora e do ar 
 Especulação imobiliária 
 Aumento do risco de acidentes 
com pedestres 
 Aumento da geração de lixo 

 

 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Reassentamento de moradores 
 Estudo da flora que compõe a mata ciliar 
 Recuperação de áreas degradadas da 
APP do Rio Poti 
 Paisagismo com espécies nativas 
 Estudo e monitoramento da fauna 
 Estudo de usos e ocupação do solo 
 Estudo do sistema de escoamento e 
implementação de projeto de drenagem 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Implementação de trabalho de educação 
ambiental 
 Implementação de trabalho de educação 
para o trânsito 
 

 Elaboração do projeto de prolongamento 

da Av. Ulisses Marques 

 Favorecimento da mobilidade urbana 
 Satisfação do turista  
 Requalificação de espaço urbano 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Melhoria das condições de acesso  
 Melhoria do trânsito 
 Redução de emissão de gases 
 Melhoria da qualidade de vida 

 Problemas de drenagem 
 Aumento da circulação de 
veículos  
 Poluição sonora e do ar 
 Especulação imobiliária 
 Aumento do risco de acidentes 
com pedestres 
 Aumento da geração de lixo 

 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Paisagismo com espécies nativas 
 Estudo de usos e ocupação do solo 
 Estudo do sistema de escoamento e 
implementação de projeto de drenagem 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Implementação de trabalho de educação 
para o trânsito 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Execução das obras de prolongamento da 

Av. Ulisses Marques 

 Favorecimento da mobilidade urbana 
 Satisfação do turista  
 Requalificação de espaço urbano 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Melhoria das condições de acesso  
 Melhoria do trânsito 
 Redução de emissão de gases 
 Melhoria da qualidade de vida 

 Problemas de drenagem 
 Aumento da circulação de 
veículos  
 Poluição sonora e do ar 
 Especulação imobiliária 
 Aumento do risco de acidentes 
com pedestres 
 Aumento da geração de lixo 

 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Paisagismo com espécies nativas 
 Estudo de usos e ocupação do solo 
 Estudo do sistema de escoamento e 
implementação de projeto de drenagem 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Implementação de trabalho de educação 
para o trânsito 
 

Elaboração de projeto de alargamento da 

Av. Guapporé 

 Favorecimento da mobilidade urbana 
 Satisfação do turista  
 Requalificação de espaço urbano 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Melhoria das condições de acesso  
 Melhoria do trânsito 
 Redução de emissão de gases 
 

 Aumento da circulação de 
veículos  
 Problema de drenagem 
 Poluição sonora e do ar 
 Especulação imobiliária 
 Aumento do risco de acidentes 
com pedestres 
 Aumento da geração de lixo 

 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Paisagismo com espécies nativas 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar 
 Estudo do sistema de escoamento e 
implementação de projeto de drenagem 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Implementação de trabalho de educação 
para o trânsito 
 

Execução das obras de alargamento da Av. 

Guaporé 

 Favorecimento da mobilidade urbana 
 Satisfação do turista  
 Requalificação de espaço urbano 
 Valorização dos imóveis do entorno 
 Melhoria das condições de acesso  
 Melhoria do trânsito 
 Redução de emissão de gases 
 

 Aumento da circulação de 
veículos  
 Problemas de drenagem  
 Poluição sonora e do ar 
 Especulação imobiliária 
 Aumento do risco de acidentes 
com pedestres 
 Aumento da geração de lixo 

 

 Estudo da população afetada tendo em 
vista a maximização de efeitos positivos e 
minimização dos negativos 
 Paisagismo com espécies nativas 
 Monitoramento de poluição  sonora e do 
ar 
 Divulgação das características e 
vantagens do empreendimento 
 Estudo do sistema de escoamento e 
implementação de projeto de drenagem 
 Implementação de trabalho de educação 
para o trânsito 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Ampliar o tratamento do esgotamento 

sanitário nas áreas de despejo nos Rios 

Poti e Parnaíba 

 

 

 

 

 Melhoria das condições de saúde da 
população 
  Elevação da autoestima da população 
 Redução da poluição de recursos hídricos  
 Valorização de imóveis 
 Melhoria da competitividade do destino 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Aumento da qualidade ambiental dos 
corpos receptores 
 Requalificação de espaço urbano 
 Satisfação do turista 
 Melhoria da imagem do destino 
 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Ampliar a rede de esgotamento sanitário 

para áreas de despejo nos rios Parnaíba e 

Poti 

 Melhoria das condições de saúde da 
população 
  Elevação da autoestima da população 
 Redução da poluição de recursos hídricos  
 Valorização de imóveis 
 Melhoria da competitividade do destino 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Aumento da qualidade ambiental dos 
corpos receptores 
 Requalificação de espaço urbano 
 Satisfação do turista 
 Melhoria da imagem do destino 
 

- 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Promover melhorias no mobiliário urbano 

(paradas de ônibus, lixeiras, sinalização de 

trânsito) 

 Melhoria das condições de conforto e 
segurança 
  Elevação da autoestima da população 
 Melhoria da limpeza urbana 
 Redução de acidentes  
 Valorização de imóveis 
 Melhoria da competitividade do destino 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Requalificação de espaço urbano 
 Satisfação do turista 
 Melhoria da imagem do destino 
 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Ampliar a rede de iluminação pública, 

principalmente nos atrativos turísticos 

 Melhoria das condições de conforto e 
segurança 
  Elevação da autoestima da população 
 Redução de acidentes  
 Valorização de imóveis 
 Valorização de atrativos 
 Melhoria da competitividade do destino 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Requalificação de espaço urbano 
 Satisfação do turista 
 Melhoria da imagem do destino 
 

- 

- 

 

 

 

 

 

Componente 5 – Gestão Ambiental 

Implementar a gestão sustentável nos 

parques ambientais 

 

 

 

 

 Melhoria da qualidade do ambiente 
 Consolidação de áreas protegidas  
 Proteção do patrimônio socioambiental do 
destino 
 Uso sustentável das Unidades de 
Conservação 
 Fortalecimento do desenvolvimento 
sustentável 
 Promoção de Educação Ambiental 
 Alcance de metas estabelecidas  
 Melhoria da competitividade do destino 
 Melhoria da imagem do destino 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 



 

Versão Final 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

241 

Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Implementar programa de visitação dos 

Rios Parnaíba e Poti 

 

 

 

 

 

 Valorização de atrativos turísticos e 
equipamentos  
 Fortalecimento da competitividade 
 Geração de emprego e renda 
 Ampliação de oportunidades de negócios 
 Aumento do tempo de permanência de 
turistas 

 Crescimento da receita turística 

 Aumento da arrecadação 

 Ordenamento do uso turístico 
 Aumento das oportunidades de lazer para a 
população local 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Elaboração dos Planos de Manejo e Gestão 

para os parques ambientais 

 

 

 

 

 

 

 Proteção /conservação do patrimônio 
ambiental do destino 
 Maior conhecimento dos recursos naturais e 
socioculturais da região 
 Valorização dos parques como atrativos 
turísticos  
 Maior envolvimento da comunidade com a 
proteção do meio ambiente 
 Fortalecimento da competitividade 
 Aumento do tempo de permanência de 
turistas 

 Crescimento da receita turística 

 Aumento da arrecadação 

 Ordenamento do uso turístico das UCs 
 Aumento das oportunidades de lazer para a 
população local 
 Melhoria da imagem do destino 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Programa de desassoreamento dos Rios 

Poti e Parnaíba 

 Proteção /conservação do patrimônio 
ambiental do destino 
 Melhoria da qualidade de recursos hídricos 
 Melhoria do fluxo das águas 
 Redução de alagamentos e inundações 
 Melhoria das condições de navegabilidade 
 Redução da erosão 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Melhoria das condições de segurança para 
moradores e turistas 
 Melhoria da imagem do destino 
 Fortalecimento da competitividade 

- - 

Elaborar a Avaliação Ambiental Estratégia 

de Teresina 

 

 Criação de instrumento para definição de 
políticas e alternativas de gestão 
 Maior integração da questão ambiental no 
planejamento  
 Geração de dados para avaliação de 
projetos e licenciamento 
 Maximização de benefícios e redução de 
riscos  
 Maior envolvimento da comunidade com a 
proteção do meio ambiente 
 Redução de conflitos 
 Melhoria da gestão de recursos 
 Aumento da transparência 
 Proteção do patrimônio socioambiental do 
destino 
 Fortalecimento do desenvolvimento 
sustentável 
 

- 

 

 

 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

 

Projeto para Recuperação das margens dos 

Rios Parnaíba e Poti 

 

 Proteção /conservação do patrimônio 
ambiental do destino 
 Redução de alagamentos e inundações 
 Renovação de habitats 
 Promoção de equilíbrio da flora e fauna  
 Redução da erosão 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Melhoria das condições de segurança para 
moradores e turistas 
 Melhoria da imagem do destino 
 Fortalecimento da competitividade 

- - 

Implementar programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos Integrado e 

Sustentável do município de Teresina 

(Educação Ambiental, Coleta Seletiva, 

Galpão de Triagem, Aterro Sanitário)  

contemplando os espaços de visitação 

turística 

 

 

 Integração dos diversos atores envolvidos – 
governo, sociedade civil organizada, setor 
informal, empresas 
 Integração dos aspectos sociais, políticos, 
técnicos e ambientais da questão  
 Melhoria da consciência ambiental 
 Melhoria do manejo de resíduos sólidos 
 Geração de trabalho e renda 
 Redução da poluição (solo, água, ar) 
 Redução de problemas de saúde  
 Redução de problemas sociais 
 Melhoria da qualidade de vida 
 Melhoria da imagem do destino 
 Fortalecimento da competitividade 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Programa de Educação Ambiental 

(apostilas, palestras, seminários) 

 

 Melhoria da consciência da questão 
ambiental em todas as suas dimensões 
 Promoção da mudança de comportamento 
em relação ao meio ambiente 
 Fortalecimento da sustentabilidade do 
destino 
 Fortalecimento da cidadania  
 Melhoria da qualidade de vida 
 Melhoria da imagem do destino 
 Fortalecimento da competitividade 

- 

 

 

- 
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Projetos 

Impactos Prováveis 

Medidas Mitigadoras 

Positivo Negativo 

Estudo de Capacidade de Carga para os 

parques ambientais utilizados 

turísticamente 

 

 Identificação de problemas e de soluções 
para o uso sustentável das Unidades 
 Maior proteção das espécies da flora e 
fauna locais 
 Redução de impactos aos ambientes 
naturais  
 Desenvolvimento e utilização turística das 
UCs com a necessária conservação ambiental 
 Redução de problemas socioambientais 
relacionados ao uso desordenado das 
Unidades 
 Melhoria da qualidade das experiência dos 
visitantes 
 Melhoria da imagem do destino 
 Fortalecimento da competitividade 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

 

Tabela 5.5.2 - Instrumentos de avaliação ambiental – Teresina 

Projetos 
Documentação Ambiental Necessária 

Licenças Estudos 

Componente 1 - Estratégia do Produto Turístico Componente 1 - Estratégia do Produto Turístico 

Projeto e obras de Requalificação do Mercado Central de 
Teresina 

 Licenciamento municipal (alvará de construção) 
 Estudo das características originais e elaboração de 

projeto de restauro 

Estruturação dos Parques Ambientais 
(Floresta Fóssil, Parque da Cidade, Jardim 
Botânico, Parque Encontro dos Rios) 

 Licenciamento ambiental estadual  
 Licenciamento municipal (alvará de construção) 

 Estudo das características físicas, da flora e fauna dos 
locais de intervenção 
 Projeto de estruturação com intervenções previstas e 
possíveis impactos, apresentando as medidas mitigadoras 
 Plano de manejo 
 Plano de uso público 
 Plano de combate a incêndio  

Diagnóstico da Necessidade de qualificação 
profissional e empresarial no município 

    

Programa de Qualificação Profissional     
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Projetos 
Documentação Ambiental Necessária 

Licenças Estudos 

Programa de Qualificação Empresarial     

Projeto de Sinalização Turística de Teresina   

 Elaboração de estudo para localização e distribuição da 
sinalização e atendimento das normas de sinalização do 
MTUR 
 Observância das normas do Guia Brasileiro de 
Sinalização Turística –DENATRAN, Resoluções 599/82 e 
666/86, da lei 9503/97 e resoluções 160/2004 e 180q2005, 
do CONTRAN, no caso de rodovias. 
 

Elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável - PDITS 

    

Implantação de 05 CAT no município  Licenciamento municipal (alvará de construção)   

Requalificação da Orla fluvial no perímetro 
Urbano 

 Licenciamento ambiental federal (o rio corta mais de 
um estado da federação) e estadual 
 Licenciamento municipal (alvará de construção) 
 Autorização da SPU - Superintendência do 
Patrimônio da União no Piauí 

RAP – Relatório Ambiental Preliminar 
Termo de referência 
RAS – Relatório Ambiental Simplificado 
EVA – Estudo de Viabilidade ambiental  
PBA- Projeto  Básico Ambiental 
PEA – Projeto executivo 
PCA – Plano de Controle Ambiental 
EIA-RIMA 
PRAD – Plano de recuperação de áreas degradadas 
RCA – Relatório de Controle Ambiental 
PEA – Programa de educação ambiental 
 
Observância da Resolução CONAMA n. º 307/2002, que trata 
dos resíduos da construção civil 
 

Desenvolvimento do circuito turístico nos 
Rios Poti e Parnaíba 

 Licenciamento ambiental estadual  

RAP – Relatório Ambiental Preliminar 
Termo de referência 
RAS – Relatório Ambiental Simplificado 
EVA – Estudo de Viabilidade ambiental  
 

Componente 2 - Estratégia da Comercialização 

Estudos de Mercado para os quatro anos 
do programa (Estudos de Demanda e 
Oferta turística) 

    

Elaboração do Plano de Marketing e 
Branding do destino 

    

Implementação das ações de Marketing     
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Projetos 
Documentação Ambiental Necessária 

Licenças Estudos 

Desenvolvimento e Implementação de Plano de Captação 
de Investimentos Privados 

    

Melhorar/Aperfeiçoar website/portal de internet para o 
Turismo em Teresina 

    

Componente 3 - Fortalecimento Institucional 

 Estruturação do Sistema de Informações Turísticas     

Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional da 
SEMDEC 

    

Modernização da SEMDEC     

Fortalecimento das instâncias de governança local     

Programa de Qualificação da Gestão Pública do Turismo     

Elaboração dos Planos de Gestão dos atrativos turísticos     

Estruturação da Secretaria Municipal de Planejamento – 
SEMPLAN 

    

Componente 4 - Infraestrutura Geral e Serviços Básicos 

Projeto do prolongamento da Av. Raul Lopes Licenciamento ambiental estadual  

Termo de Referência 
RAP - Relatório Ambiental Preliminar 
RAS  - Relatório Ambiental Simplificado 
PBA- Plano  Básico Ambiental 
Projeto executivo 
PCA – Plano de Controle Ambiental 
EIA-RIMA 
PRAD – Plano de recuperação de áreas degradadas 
Plano de reassentamento 
Observância da Resolução CONAMA n. º 307/2002, que trata 
dos resíduos da construção civil 
 

Projeto de prolongamento da Av. Marechal Castelo 
Branco 

 Licenciamento municipal (alvará de construção) 
 Licenciamento ambiental estadual  

Termo de Referência 
RAP - Relatório Ambiental Preliminar 
RAS  - Relatório Ambiental Simplificado 
PBA- Plano  Básico Ambiental 
Projeto executivo 
PCA – Plano de Controle Ambiental 
EIA-RIMA 
PRAD – Plano de recuperação de áreas degradadas 
Plano de reassentamento 
Observância da Resolução CONAMA n. º 307/2002, que trata 
dos resíduos da construção civil 
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Projetos 
Documentação Ambiental Necessária 

Licenças Estudos 

Projeto de prolongamento da Av. Ulisses Marques 
 Licenciamento municipal (alvará de construção) 
 Licenciamento ambiental estadual  

Termo de referência 
RAP – Relatório Ambiental Preliminar 
Termo de referência 
RAS – Relatório Ambiental Simplificado 
EVA – Estudo de Viabilidade ambiental  
EIA-RIMA 
Observância da Resolução CONAMA n. º 307/2002, que trata 
dos resíduos da construção civil 
 

Projeto de alargamento da Av. Guapporé 
 Licenciamento municipal (alvará de construção) 
 Licenciamento ambiental estadual  

RAP – Relatório Ambiental Preliminar 
Termo de referência 
RAS – Relatório Ambiental Simplificado 
EVA – Estudo de Viabilidade ambiental  
EIA-RIMA 
Observância da Resolução CONAMA n. º 307/2002, que trata 
dos resíduos da construção civil 
 

Ampliação do tratamento do esgotamento sanitário nas 
áreas de despejo nos Rios Poti e Parnaíba 
 

 Licenciamento municipal (alvará de construção) 
 Licenciamento ambiental estadual  

Termo de Referência 
RAP - Relatório Ambiental Preliminar 
RAS  - Relatório Ambiental Simplificado 
PBA- Plano  Básico Ambiental 
Projeto executivo 
PCA – Plano de Controle Ambiental 
EIA-RIMA 
Observância da Resolução CONAMA n. º 307/2002, que trata 
dos resíduos da construção civil 
 

Promover melhorias no mobiliário urbano (paradas de 
ônibus, lixeiras, sinalização de trânsito) 

 Licenciamento municipal (alvará) 
 

- 
 

Ampliar a rede de iluminação pública, principalmente nos 
atrativos turísticos 

 Licenciamento municipal (alvará ) 
 Licenciamento ambiental estadual  

RAP – Relatório Ambiental Preliminar 
Termo de referência 
RAS – Relatório Ambiental Simplificado 
EVA – Estudo de Viabilidade ambiental  
EIA-RIMA 
 

Componente 5 – Gestão Ambiental 

Implementar a gestão sustentável nos parques ambientais 
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Projetos 
Documentação Ambiental Necessária 

Licenças Estudos 

Implementar programa de visitação dos Rios Parnaíba e 
Poti 
 

    

Elaboração dos Planos de Manejo e Gestão para os 
parques ambientais 
 

    

Programa de desassoreamento dos Rios Poti e Parnaíba 

 Licenciamento ambiental federal (os rios cortam 
mais de um estado da federação) e estadual 
 Licenciamento municipal (alvará) 
 Autorização da SPU - Superintendência do 
Patrimônio da União no Piauí 

RAP – Relatório Ambiental Preliminar 
Termo de referência 
RAS – Relatório Ambiental Simplificado 
EVA – Estudo de Viabilidade ambiental  
PBA- Projeto  Básico Ambiental 
PEA – Projeto executivo 
PCA – Plano de Controle Ambiental 
EIA-RIMA 
PRAD – Plano de recuperação de áreas degradadas 
RCA – Relatório de Controle Ambiental 
PEA – Programa de educação ambiental 
 

Elaborar a Avaliação Ambiental Estratégia de Teresina     

Projeto para Recuperação das margens dos Rios 
Parnaíba e Poti 

    

Implementar programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos Integrado e Sustentável do município de Teresina 
(Educação Ambiental, Coleta Seletiva, Galpão de 
Triagem, Aterro Sanitário)  contemplando os espaços de 
visitação turística 

 Licenciamento ambiental  municipal  
 Licenciamento municipal (alvará) 
 

RAP – Relatório Ambiental Preliminar 
Termo de referência 
RAS – Relatório Ambiental Simplificado 
EVA – Estudo de Viabilidade ambiental  
PBA- Projeto  Básico Ambiental 
PEA – Projeto executivo 
PCA – Plano de Controle Ambiental 
EIA-RIMA 
RCA – Relatório de Controle Ambiental 
PEA – Programa de educação ambiental 
 

Programa de Educação Ambiental (apostilas, palestras, 
seminários) 

    

Estudo de Capacidade de Carga para os parques 
ambientais utilizados turísticamente 
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6. Feedback: acompanhamento e avaliação 

 

Uma vez implementado, o PDITS deve ser monitorado com o objetivo de detectar quaisquer 

desvios que possam vir a ocorrer e ser avaliado para mensurar seu desempenho, isto é, verificar 

se os resultados pretendidos foram alcançados.  

 

Deve-se verificar a efetividade do programa quanto ao atendimento de seus objetivos. A fixação 

de metas decorre da identificação de prioridades e requer, simultaneamente, uma precisa 

compreensão dos processos de trabalho envolvidos, dos resultados e dos efeitos esperados do 

Programa. 

 

Os resultados da avaliação fornecem as bases de informação que permitem a um destino se 

adaptar às mudanças do meio, através de: (1) estatísticas sobre os padrões de comportamento 

dos turistas; (2) medidas de desempenho capazes de identificar problemas; (3) estudos sobre 

satisfação dos turistas (os quais identificam problemas e oportunidades); (4) impactos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais causados pelo desenvolvimento do turismo; e (5) 

informações que acompanham e monitoram a atitude da população local em relação ao turismo. 

 

A seguir serão indicados os atores e os mecanismos propostos necessários para promover o 

monitoramento da evolução da situação do Turismo na área, avaliar os resultados bem como 

rever o Plano, se necessário. 
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Tabela 6.1: Acompanhamento dos Projetos 

Objetivo Geral  Objetivos Específicos 
Indicador de 

Resultado 
Mecanismo de 

Aferição 
Indicadores de Processo 

Mecanismos de 
Aferição 

Atores Envolvidos 

Ampliar a participação 
do setor turístico na 
economia municipal, 

diversificando a oferta 
turística e qualificando 

o destino, 
proporcionando às 

comunidades locais a 
inclusão produtiva e o 
incremento de renda, 

respeitando os 
preceitos do 

desenvolvimento local 
sustentável 

Qualificar o destino, 
melhorar a qualidade do 

serviço prestado, da 
infraestrutura dos atrativos 
e dos produtos ofertados. 

Avaliação dos 
turistas 

Pesquisa de Demanda 

Implantação do Programa 
de Qualificação Profissional 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN, 
Fundação CEPRO, 
Sistema "S" 

Implantação do Programa 
de Qualificação Empresarial 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN, 
Fundação CEPRO, 
Sistema "S" 

Realização dos Estudos de 
Demanda 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN, 
Fundação CEPRO, 
Sistema "S" 

Estruturação dos Parques 
Ambientais 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN, SEMA, 
IPHAN 

Aumentar o fluxo de 
turistas, o tempo de 

permanência média e o 
gasto diário dos turistas 

que chegam ao município. 

Fluxo de Turistas Pesquisa de Demanda 
Implementação das ações 
de marketing e 
comercialização 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN, 
Fundação CEPRO 

Permanência Média Pesquisa de Demanda 
Desenvolvimento do 
Circuito Náutico dos Rios 
Poti e Parnaíba 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN, SEMA, 
IPHAN 

Gasto Médio Diário Pesquisa de Demanda 
Revitalização do Mercado 
Central 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN, SEMA, 
IPHAN 

Consolidar a imagem de 
destino de negócios e 
eventos com um valor 

agregado pelo 
oferecimento de opções de 

entretenimento e lazer 
diversificadas. 

Número de Eventos 
Nacionais realizados 
no destino 

Dados do Convention 
Bureau 

Implantação do Programa 
de Captação de 
Investimentos Privados 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN 

Implantação de Website de 
Turismo do Município 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN 

Realização dos Estudos de 
capacidade de carga 

Relatórios de 
Progresso da UCP 

UCP, SEMDEC, 
SEMPLAN, SEMA, 
IPHAN 
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Tabela 6.2 – Quadro de Indicadores e Linha de Base para monitoramento do Programa 

Indicadores Linha de Base Mecanismo de aferição                

Avaliação do Destino pelos Turistas* 50,17 – CEPRO, 2009 Pesquisa de Demanda 

Tempo de permanência média do turista no 

destino. 

5,71 dias - CEPRO, 2009 Pesquisa de demanda 

Gasto Médio Diário Individual por turista R$ 86,89 – CEPRO, 2009 Pesquisa de demanda 

Número de Eventos realizados no destino Agenda Cultural - 30 eventos     

SEMDEC, 2010 

Pesquisa de demanda 

Aumento do fluxo turístico no segmento de 

negócios e eventos. 

48,1% - CEPRO, 2009 Pesquisa de demanda 

Fonte: Elaborado pela FGV, 2010. 

*Resultado da Média Aritmética dos índices avaliados na pesquisa de demanda  
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ANEXOS 

 

 

 

 



 
 

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável  - PDITS 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 

INICIAIS 

 

PERFIL DO MUNICÍPIO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
MUNICÍPIO: Teresina 
SITE:  
E-MAIL:  
 
DATA DA FUNDAÇÃO:  
 
POLO /REGIÃO /ROTA TURÍSTICA QUE INTEGRA:  
 
SEGMENTOS TURÍSTICOS (Marque P – Principal; I – Intermediário e T – Potencial) – 
Não é preciso marcar todos: 
(   ) Turismo Cultural 
(   ) Ecoturismo  
(   ) Turismo Rural  
(   ) Turismo de Aventura  

(   ) Negócios e Eventos  
(   ) Sol e Praia 
(   ) Turismo de Pesca 
(   ) Estudos e Intercâmbio 

(   )Turismo Náutico 
(   )Turismo de Esportes 
(   )Turismo de Saúde 

 
BREVE DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO:  
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
PIB:  
 
RENDA PER CAPITA:  
 
IDH:  
 
COMPOSIÇÃO ECONÔMICA MUNICIPAL 
PRIMARIA:  
SECUNDÁRIA:  
TERCIÁRIA:  
 
POPULAÇÃO - Total de Habitantes:  
 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (Hab/ km²):  
 
ÁREA TOTAL DO MUNICÍPIO (km²):  
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MUNICÍPIOS LIMÍTROFES:  
 
CLIMA:  
 
TEMPERATURAS 
Média Anual (ºC):  
Mínima (ºC):                      Mês:                          Máxima (ºC):                     Mês:                            
 
PERÍODO 
Seca:       Chuva:  
 
ALTITUDE MÉDIA:  
 
PRINCIPAL ACESSO AO MUNICÍPIO: 
(   ) Rodoviário 
(   ) Aéreo 

(   ) Hidroviário 
(   ) Ferroviário 

 
AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:  
 
 

GESTÃO MUNICIPAL 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Nome do Prefeito:  
Telefone:  
E-Mail:  
 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
(   ) NÃO     (    ) SIM  Caso afirmativo, informar: 
 
(   ) Está em elaboração 
(   ) Está elaborado, porém não foi aplicado 
(   ) Está elaborado e em implementação 
 
Elaborado em          /          /         
 
O Plano Diretor contempla a atividade turística 
(   ) NÃO     (   ) SIM 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
(   ) Lei Orgânica do Município  Lei n°:  
(   ) Legislação de Ocupação do Solo  Lei n°: 
(   ) Plano Diretor Municipal   Lei n°:  
(   ) Legislação de Proteção Ambiental Lei n°: 
(   ) Legislação de Apoio a Cultura  Lei n°:  
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EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Tipo de Abastecimento: 
Empresa Responsável: 
Percentual de Domicílios Atendidos: 
 
SERVIÇOS DE ESGOTO 
Tipo de Esgotamento: 
Empresa Responsável: 
Percentual de Domicílios Atendidos: 
 
SERVIÇOS DE ENERGIA 
Tipo de Abastecimento de Energia: 
Empresa Responsável: 
Percentual de Domicílios Atendidos: 
 
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO 
Tipo de Coleta de Lixo: 
Empresa Responsável: 
Percentual de Domicílios Atendidos: 
Aterro Sanitário:            (   ) Não         (   ) Sim 
Tratamento e Reciclagem para os Resíduos     (   ) Não         (   ) Sim 
 
SERVIÇOS DE SAÚDE 
Numero de Postos de Atendimentos Ambulatoriais:  
Numero de Leitos:  
Existe atendimento de emergência 24h (Pronto Socorro)? (   ) Não         (  ) Sim 
Em caso NEGATIVO, informar o nome e distância do município mais próximo que dispõe 
deste serviço: 
 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
Delegacia/ Posto Policial: (   ) Não         (  ) Sim 
Policiamento nas ruas: (   ) Não    (  ) Sim.  (   )Guarda Municipal     (   )Policia Militar    (    )Polícia 

Civil. 
Grupamento especial para atendimento ao turista: (   ) Não         (  ) Sim 
Corpo de Bombeiros: (   ) Não         (  ) Sim 
Defesa Civil: (   ) Não         (  ) Sim 
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS 
Numero de Agências Bancárias:                           Numero de Caixas Eletrônicos: 
 
Nos casos de resposta NEGATIVA, informar o nome e distância do município mais próximo 
que dispõe destes serviços: 
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GESTÃO DO TURISMO 

 
ÓRGÃO OFICIAL DE TURISMO 
(   ) NÃO     (   ) SIM  Caso afirmativo, informar: 
 

Nome do Órgão:  
Titular do Órgão:  
Endereço:  
Site: 
E-Mail:  
Telefone/Fax:  
 

Número de funcionários no órgão oficial de turismo 
Total:                                     Permanentes:                                        Temporários:  
 

Valor da dotação orçamentária/recursos: 
Em  2006:  
Em  2007:  
Em  2008:  
Em 2009: 
 
INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA MUNICIPAL (CONSELHO MUNICIPAL) 
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

(   ) Foi criada mas não atua   (   ) Está atuando plenamente 
 

Nome da Instância: 
Titular do Órgão: 
Endereço: 
Site: 
E-Mail: 
Telefone/Fax: 
 

Caráter Jurídico 
(   ) Associação            (   ) Conselho               (   ) Fórum 
(   ) Comitê                   (   ) Consórcio              (   ) Outro: 
 

Composição da Instância de Governança Municipal 
(   )Entidades Públicas          (   )Entidades Privadas          (   )Entidades do Terceiro Setor 
 

Competências da Instância de Governança Municipal: 
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

(   )Está em fase de criação          (   )Foi criado mas não está ativo         (   )Está ativo 
 

Administração: 
(   )Instancia de Governança Municipal          (   )Poder Público          (   )Iniciativa privada 
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Valor da dotação do Fundo Municipal:  
 
PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
(   ) NÃO     (   ) SIM. Caso afirmativo, informar: 
 

(   ) Está em elaboração 
(   ) Está elaborado, porém não foi aplicado 
(   ) Está elaborado e em implementação 
 

Elaborado em          /         /             
 

Principais projetos: 
 
INVENTÁRIO TURÍSTICO 
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

(   ) Está sendo realizado 
(   ) O município já foi inventariado.Conclusão em           /       /             
 

Metodologia Utilizada: 
(   ) Ministério do Turismo 
(   )Desenvolvida por instituição / consultoria contratada 
 
INCENTIVOS MUNICIPAIS PARA O SETOR TURÍSTICO 
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar os tipos de incentivo: 
 
LEGISLAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL 
(   ) Plano e Desenvolvimento do Turismo  Lei N°: 
(   ) Conselho Municipal de Turismo   Lei N°: 
(   ) Fundo Municipal de Turismo    Lei N°: 
(   ) Legislação de Incentivos Fiscais ao Turismo Lei N°: 
(   ) Outras: 
 
ENTIDADES DE CLASSE DO SETOR TURÍSTICO ATUANTES NO MUNICÍPIO 
(   ) Associação/Sindicato de Hotéis  
(   ) Associação/Sindicato de Restaurantes 
(   ) Associação de Guias de Turismo 
(   ) Convention Bureau 
(   ) Outros:  
 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA/POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA  
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

Quantidade de pontos de atendimento:  
 

Localização: 
(   )Aeroporto(s)  
(   )Rodoviária(s) 

(   )Principais atrativos  
(   )Sede do órgão oficial de turismo 
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(  ) Outros:  
 

Dias/horários de atendimento:  
 

Quantidade de funcionários/prestadores de serviço no atendimento:  
 

Atendimento em outros idiomas: (   ) Não         (  ) Sim    Caso afirmativo, informar: 
(   )Inglês     (   )Espanhol      (   )Francês     (   )Italiano    (   )Alemão   (   )Outras: 
 

Mapa turístico ilustrativo com informações dos principais hotéis, atrativos, acessos, 
etc. 
(   ) Não          (   ) Sim, o mapa é gratuito          (   )Sim, o mapa é vendido 
 

Administração e manutenção dos Postos/ Centros de Atendimento ao Turista: 
(   )Exclusivamente pelo município 
(   )Exclusivamente pela iniciativa privada 

(   )Parceria pública/privada 
(   )Outros: 

 
ESTRUTURA PARA EVENTOS 
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar os tipos de espaços 
existentes: 
 

(   )Centro de Convenções 
(   )Centro Empresarial 
(   )Hotel com estrutura para eventos de pequeno porte ( até 200 pessoas) 
(   )Hotel com estrutura para eventos de médio porte ( de 200 a 500 pessoas) 
(   )Hotel com estrutura para eventos de grande porte (mais de 500 pessoas) 
 
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL 
(   )NÃO      (   ) SIM  Caso afirmativo, informar :           Obs:  
 

Sinalização nos padrões recomendados pelo Ministério do Turismo  
(   )NÃO      (   ) SIM 
 

(   )Sinalização para acesso a pé aos principais atrativos 
(   )Sinalização para acesso por veículo aos principais atrativos 
(   )Sinalização para acesso às atrações no seu entorno 
(   )Sinalização viária - visitantes de carro/ transporte urbano (ônibus, metrô) 
 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
(   )NÃO   (   ) SIM  Caso afirmativo informar qual o nível de instrução: 
 

(  )Ensino Fundamental 
(  )Ensino Médio/Técnico 
(  )Nível superior/Graduação 
(  )Pós-graduação (especialização ou 
MBA) 

(   )Mestrado 
(   )Doutorado 
(  )Cursos livres/extensão de curta 
duração 

 

Qualificação profissional do Sistema “S” (SESC, SENAC, SENAI etc.) 
(  )NÃO      (   ) SIM  Caso afirmativo informar em quais áreas: 
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(    )Turismo 
(   )Guias de turismo 
(   )Bares e restaurantes 
(   )Hotelaria 

(   )Operadores/ agentes de viagens 
(   )Organizadores de eventos 
(   )Outros: 

 
INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL/ POLO 
(  ) NÃO     (   ) SIM 
 

O município participa? 
(  ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

Representante(s) do município ( titular /entidade /órgão /empresa): 
Nome da Instância: 
Titular do Órgão: 
Endereço: 
Site: 
E-Mail: 
Telefone/Fax: 
 

Caráter Jurídico 
(   ) Associação         (   ) Conselho            (   ) Fórum 
(   ) Comitê                (   ) Consórcio           (   ) Outro:  
 

Composição da Instância de Governança Regional: 
(   ) Entidades Públicas         (   ) Entidades Privadas          (   ) Entidades do Terceiro Setor 
 
Competências da Instância de Governança Regional: 
 
PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
(   ) NÃO     (  ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

(   ) Está em elaboração 
(   ) Está elaborado, porém não foi aplicado 
(   ) Está elaborado e em implementação 
 

Elaborado em         /        /        
 
PRINCIPAIS PARCERIAS, REDE DE COOPERAÇÃO, INTERCÂMBIOS: 
 
NUMERO DE EMPRESAS/ATIVIDADES CADASTRADAS NO MINISTÉRIO DO TURISMO 
– CADASTUR:  
 

MEIOS DE HOSPEDAGEM:  
AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO:  
TRANSPORTADORAS TURÍSTICAS:  
ORGANIZADORAS DE EVENTOS:  
GUIAS DE TURISMO:  
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ACESSO AO MUNICIPIO 

 
 
RODOVIA FEDERAL 
(   ) NÃO     (   ) SIM  Caso afirmativo, informar: 
 

Sinalização Geral: 
(   ) Bem Sinalizada   (   ) Mal Sinalizada  (   ) Não Sinalizada 
 

Sinalização Turística: 
(   ) Bem Sinalizada   (   ) Mal Sinalizada   (   )Não Sinalizada 
 

Pavimentação: 
(   ) Asfalto   (   ) Concreto    (   ) Paralelepípedo  
(   ) Saibro    (   ) Asfalto Ecológico    (   ) Chão batido 
 

Conservação:     (   ) Boa   (   ) Regular    (   )  Ruim 
 

Pedágio:     (   ) Sim     R$                         (   ) Não  
 
 
RODOVIA ESTADUAL 
(   ) NÃO     (  ) SIM   Caso afirmativo, informar:  
 

Sinalização Geral: 
(  ) Bem Sinalizada   (   ) Mal Sinalizada  (   ) Não Sinalizada 
 

Sinalização Turística: 
(  ) Bem Sinalizada   (   ) Mal Sinalizada   (   )Não Sinalizada 
 

Pavimentação: 
(   ) Asfalto   (   ) Concreto    (   ) Paralelepípedo  
(   ) Saibro    (   ) Asfalto Ecológico  (   ) Chão batido 
 

Conservação:     (   ) Boa   (   ) Regular    (   )  Ruim 
 

Pedágio:      (   ) Sim      R$                                          (   ) Não  
 
 
RODOVIA MUNICIPAL 
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

Sinalização Geral: 
(   ) Bem Sinalizada   (   ) Mal Sinalizada   (   ) Não Sinalizada 
 

Sinalização Turística: 
(   ) Bem Sinalizada   (   ) Mal Sinalizada    (   )Não Sinalizada 
 

Pavimentação: 
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(   ) Asfalto   (   ) Concreto    (   ) Paralelepípedo  
(   ) Saibro    (   ) Asfalto Ecológico    (   ) Chão batido 
 

Conservação:     (   ) Boa   (   ) Regular    (   )  Ruim 
 

Pedágio:      (   ) Sim: R$     (   ) Não  
 
 
RODOVIÁRIA 
(   ) NÃO     (   ) SIM  Caso afirmativo, informar: 
 

Nome: 
Endereço: 
Telefone: 
Site: 
 

Administração:      (   ) Privada                      (   ) Pública 
 

Fluxo de Passageiros 

Turistas 2006 2007 

Nacional:   

Internacional:   

Total   
 

Conservação:     (   ) Boa                      (   ) Regular                     (   ) Ruim 
 

Distância do terminal rodoviário para o centro do destino turístico (Km): 
 

Opções de transporte para interligar a rodoviária ao centro do destino turístico: 
(   )Ônibus convencional  
(   )Ônibus executivo com ar-condicionado 
(   )Táxi convencional  

(   )Táxi especial 
(   )Van 
(   )Outro: 

 
 AEROPORTO 
(   ) NÃO     (   ) SIM  Caso afirmativo, informar: 
 

Nome: 
Endereço: 
Telefone: 
Site: 
 

Categoria:     (   ) Regional                    (   ) Nacional                                 (   ) Internacional 
 

Administração:     (   ) Privada                      (   ) Pública 
 

Fluxo de Passageiros 

Turistas 2006 2007 

Nacional:   

Internacional:   
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Total   
 

Conservação:    (   ) Boa                     (   ) Regular                   (   ) Ruim 
 
 
FERROVIA 
(   )NÃO                               (   )SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

Nome: 
Administradora: 
Endereço: 
Site: 
Telefone: 
 

Utilização:     (   ) Cargas                (   )  Passageiros               (   )  Turismo 
 
 
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
(   )NÃO                               (   )SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

Nome: 
Endereço: 
Site: 
Telefone:  
 

Conservação:     (   ) Boa                      (   ) Regular                     (   ) Ruim 
 
 
PORTO/ATRACADOURO 
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

Nome: 
Endereço: 
Site: 
Telefone: 
 
Utilização: (   ) Carga                 (   ) Turismo 
 
Conservação: (   ) Boa                      (   ) Regular                     (   ) Ruim 
 
Possui Terminal para Desembarque de Turistas? 
(   ) Não                      (   ) Sim 
 
 
TRANSPORTE TURÍSTICO REGULAR PARA OS PRINCIPAIS ATRATIVOS DO 
DESTINO 
(   ) NÃO                        (   ) SIM, GRATUITO                      (  ) SIM, PAGO 
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Avalie a infra-estrutura de transporte existente dentro do destino turístico considerando as 
seguintes situações: 
 

Situação SIM NÃO 

Engarrafamentos   

Facilidade de encontrar estacionamento   

Serviços de ônibus para as principais atrações turísticas   

Serviços de metrô para as principais atrações turísticas   

Serviços de táxis para as principais atrações turísticas   

Observações: 

 
 

INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 
Informar os investimentos de impacto direto e/ou indireto na atividade turística 
 
Ano 2007 

ESFERA AÇÃO VALOR 

Iniciativa privada   

Poder publico municipal   

Poder publico estadual   

Poder publico federal   

Total   

 
Ano 2008 

ESFERA AÇÃO VALOR 

Iniciativa privada   

Poder publico municipal   

Poder publico estadual   

Poder publico federal   

Total   

 
Ano 2009 – 2013 (investimentos previstos) 

ESFERA AÇÃO VALOR 

Iniciativa privada   

Poder publico municipal   

Poder publico estadual   

Poder publico federal   

Total   

 
 

COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO 

 
O município está inserido em roteiro/rota turística comercializada pelo Governo 
Municipal, Estadual ou Federal? 
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 (   ) NÃO     (  ) SIM  Caso afirmativo, informar: 
 

Nome:  
Breve descritivo:  
 
MATERIAL PROMOCIONAL: 
(  ) Folder 
(  ) CD /DVD 

(  ) Mapa 
(  ) Site 

(   ) Flyer 
(   ) Outros: 

 
DIVULGAÇÃO 
Relacionar os principais canais de divulgação do turismo do município:  
 
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS 
(   ) NÃO     (  ) SIM  Caso afirmativo, informar o âmbito e os principais eventos: 
 

(  ) Regional:  
(  ) Estadual:  
(  ) Nacional: 
(  ) Internacional:  
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DEMANDA TURÍSTICA 

 
FLUXO TURÍSTICO  

Turistas 2006 2007 

Nacional:   

Internacional:   

Total   
 

Estimativa da quantidade de turistas: 
Alta temporada (meses): 
Baixa temporada (meses): 
 

(   ) Informações com base em coleta de dados*     (   ) Informações em estimativas não 
oficiais 
 
*No caso de coleta de dados, informar a periodicidade e forma utilizada para 
obtenção dos dados: 
 
PERFIL DO TURISTA 
 

Perfil do turista que visita o município: 
 

Principal Mercado Emissor: 
Internacional: 
Nacional: 
Regional: 
 

(   ) Informações com base em pesquisas*              (   ) Informações em estimativas não 
oficiais 
 
*No caso de realização de pesquisas, informar a periodicidade e forma utilizada 
para obtenção dos dados: 
 
PESQUISA DA SATISFAÇÃO DO TURISTA COM O DESTINO? 
(   ) NÃO     (   ) SIM   Caso afirmativo, informar: 
 

Periodicidade, local e forma utilizada para obtenção dos dados: 
 

Relacionar os itens com maior concentração de respostas positivas e negativas: 
Pontos fortes: 
Pontos fracos: 
 
 

OFERTA TURÍSTICA 
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ATIVIDADES DE GRUPOS ÉTNICOS 
(   ) NÃO     (  ) SIM  Caso afirmativo, informar as mais significativas:  
 
CALENDÁRIO DE FESTAS/EVENTOS 
(   ) NÃO     (  ) SIM   Caso afirmativo, informar os mais significativos:  
 
PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL 
(   ) NÃO     (  ) SIM   Caso afirmativo, informar as mais significativas:  
 
EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO TOMBADO 
(   ) NÃO     (  ) SIM  Caso afirmativo, informar os patrimônios e o tipo de 
tombamento:  
 
PRODUÇÃO DE ARTESANATO 
(   ) NÃO     (  ) SIM   Caso afirmativo, informar as mais significativas:  
 
PRODUÇÃO GASTRONÔMICA 
(   ) NÃO     (  ) SIM   Caso afirmativo, informar as mais significativas:  
 
ATRATIVOS MAIS VISITADOS 
ATRATIVO 1:  
ATRATIVO 2:  
ATRATIVO 3:  
ATRATIVO 4:  
ATRATIVO 5:  
ATRATIVO 6:  
ATRATIVO 7:  
ATRATIVO 8:  
ATRATIVO 9:  
ATRATIVO 10:  
 
EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS TURÍSTICOS 
 

HOSPEDAGEM QUANTIDADE UH´s 

Hotel   

Hotel de Lazer/Resort   

Pousada   

Hotel de Selva/Lodge   

Apart-hotel/flat   

Hospedaria   

Pensão   

Motel   

Camping   

Colônia de férias     

Albergue   
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Outros:   

  

ALIMENTAÇÃO QUANTIDADE 

Restaurantes      

Bares  

Cafés    

Lanchonetes/Casas de Sucos   

Casas de Chá/Confeitarias  

Cervejarias  

Quiosques e Barracas  

Sorveterias   

Outros:  

 

AGENCIAMENTO QUANTIDADE 

Agências de Viagem e Turismo  

Guias de Turismo  

 

TRANSPORTE QUANTIDADE 

Transportadoras Turísticas  

Locadoras  

Táxis  

Outros  

 

EVENTOS QUANTIDADE 

Empresas Organizadoras de Eventos  

Empresas de Serviços/Equipamentos Especializados  

Outros  

 

LAZER E ENTRETENIMENTO  QUANTIDADE 

Parques de Diversões  

Parques Temáticos   

Parques Urbanos, Jardins e Praças   

Clubes  

Pistas de Patinação, Motocross, Bicicross  

Estádios, Ginásios e Quadras  

Hipódromos, Autódromos, Kartódromos  

Marinas e Atracadouros  

Mirantes/Belvederes  

Boates/Discotecas   

Casas de Espetáculos   

Casas de Dança   

Cinemas  

Pistas de Boliche  
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Campos de Golfe   

Parques Agropecuários/de Vaquejada  

Prestadores de Serviços de Lazer e Entretenimento  

Outros  

 

CULTURA E ARTE QUANTIDADE 

Centro de Artesanato  

Ateliês  

Museus  

Centros Culturais  

Casa de Cultura  

Outros  

 
 
 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: 
Instituição: 
Fone/fax:  
E-mail:  
Nome:  
Data     
Assinatura 

 

PREFEITO 
Nome:  

 
 


