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INTRODUÇÃO1.
A prática do Planejamento dos Sistemas de Transportes se intensificou em 
meados do século passado, quando os centros urbanos passaram por intensos 
processos de desenvolvimento e crescimento econômico. A estes, encontravam-
se atrelados vultuosos investimentos a fim de suprir as necessidades  advindas da 
expansão populacional nas cidades, com ênfase especial àquelas relacionadas 
à infraestrutura rodoviária. No Planejamento dos Sistemas de Transportes 
são necessárias tanto informações a respeito do sistema em si (rede viária, 
sistema de transporte coletivo, zonas de tráfego, demanda por viagens atraídas 
e produzidas, pesquisa Origem e Destino - OD, frota, entre outras) que, no caso 
do presente estudo, já foram apresentadas nos relatórios anteriores, quanto 
variáveis socioeconômicas relativas ao contexto local (população, densidade 
populacional, renda, empregos, índice de matrícula na rede escolar, etc.). Essas 
variáveis são as que mais condicionam a modelagem  do sistema de transportes. 
A estas, é necessário acrescentar também estudos ou legislação sobre o uso e 
ocupação do solo (Plano Diretor, Leis de Zoneamento, entre outras). 

No segundo capítulo do presente relatório, serão apresentados diversos dados 
urbanos - relativos, preponderantemente, a divisões e subdivisões territoriais 
no município -, sócio-econômicos e demográficos. O objetivo dessa pesquisa é 
auxiliar na fundamentação do processo de modelagem, que será devidamente 
explicitado no terceiro capítulo.
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CARACTERIZAÇÃO URBANA, DEMOGRáFICA E SÓCIO-ECONÔMICA2.
Nesta seção proceder-se-á uma análise dos aspectos urbanísticos e 
socioeconômicos verificados no município de Teresina, capital do estado do 
Piauí. A análise foi fundamentada em uma pesquisa de dados secundários, 
onde foram utilizados dados estatísticos das publicações do IBGE, IPEA, da 
Fundação CEPRO, da Prefeitura de Teresina (PRODATER), e dos Ministérios 
Federais (Educação, Saúde e Trabalho), pesquisados via internet, além de 
informações obtidas junto às instituições públicas e privadas do Estado do Piauí.

2.1. ASPECTOS TERRITORIAIS

Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina - RIDE TERESINA

O município de Teresina está encravado na Microrregião de Teresina (IBGE) e 
no Território de Desenvolvimento Entre Rios (SEPLAN/PI) [figura 01]. A área do 
município de Teresina sofreu uma redução em 2008, segundo resolução do 
IBGE Nº 8 de 29/08/2008, com desmembramento de parte do seu território para 
a criação do município de Nazária (363,589 km2), onde passou a ter extensão 
territorial de 1.391,98 km2 segundo dados de 2016 do IBGE [figura 02]. A cidade 
está subdividida em 123 bairros que, por sua vez, encontram-se distribuídos 
em 04 administrações regionais, a saber: Centro/Norte, Leste, Sul e Sudeste, 
segundo a Lei Municipal nº 4.423, de 16 de julho de 2013. figura 01: localização do município de Teresina no Estado do Piauí
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figura 02: configuração espacial de Teresina antes e depois da criação de Nazária
figura 03: as 04 macrozonas de divisão da porção 
rural de Teresina: Norte, Leste, Sudeste e Sul

2008 2015

ZONEAMENTO RURAL
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Segue abaixo uma listagem com as principais leis que estabeleceram mudanças 
na configuração do perímetro urbano do município de Teresina, assim como de 
suas subdivisões internas (no caso, os bairros).

LEIS DE ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DE TERESINA

LEI DATA PROPOSTA

Lei nº 2.109

Lei nº 2.283

Lei nº 2.311

Lei nº 2.515

Lei nº 2.587

Lei nº 2.596

Lei nº 2.577

Lei nº 3.029

Lei nº 3.559

Lei nº 4.423

Lei nº 4.831

20/04/1992

10/03/1994

17/05/1994

18/04/1997

01/12/1997

01/12/1997

20/10/1997

04/01/2001

20/10/2006

16/07/2013

26/10/2015

Altera o perímetro urbano do bairro Centro.

Altera o perímetro urbano do bairro Santana.

Altera o perímetro urbano do bairro Angelim.

Altera o perímetro urbano do
bairro Empresarial.

Altera o perímetro urbano do
bairro Chapadinha.

Delimitação do perímetro da
zona urbana de Teresina.

Fixa as denominações e delimita os
perímetros dos bairros de Teresina.

Delimitação do perímetro da
zona urbana de Teresina.

Altera o perímetro urbano do bairro Parque Sul.

Altera o perímetro urbano do bairro Alegria.

Altera o perímetro urbano do bairro
Santa Maria da Codipi.

tabela 01: leis de alteração do perímetro urbano 
do município de Teresina | fonte: SEMPLAN, 2015
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2.2. DEMOGRAFIA

O acelerado processo de urbanização do Brasil, decorrente das migrações 
internas e acompanhando tendências internacionais de mudança do campo para 
a cidade, é um fenômeno relativamente recente e se articula com um conjunto 
de mudanças ocorridas em diversos setores do país, como economia, sociedade 
e política. Esse fenômeno de crescimento e desenvolvimento dos espaços 
urbanos, que ocorreu acompanhado de intensos aumentos demográficos , deu-
se, marcadamente, no século passado, em especial na sua segunda metade 
[figura 04].

A população urbana de Teresina acompanhou o movimento nacional de 
crescimento exponencial observado a partir da década de 50 até a década de 90, 
segundo informações censitárias. A população passou a concentrar-se na área 
urbana do município, enquanto a população rural, por sua vez, apresentou um 
crescimento linear e pouco significativo no mesmo período [figura 05]. O município 
de Teresina, atualmente, concentra mais de um quarto (26,11%) do total da 
população do estado do Piauí.

figura 04: população rural e urbana no Brasil (crescimento entre 
1940 e 2010) | FONTE: IBGE Censo Demográfico 1940-2010

figura 05: população rural e urbana em Teresina (crescimento en-
tre 1940 e 2010) | FONTE: IBGE Censo Demográfico 1940-2010

BRASIL TERESINA
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figura 06: distribuição da população por sexo, segundo os grupos de ida-
de, no ano 2000 | FONTE: sinopse dos resultados do Censo 2010 - IBGE

figura 07: distribuição da população por sexo, segundo os grupos de ida-
de, no ano 2010 | FONTE: sinopse dos resultados do Censo 2010 - IBGE

ANO 2000 ANO 2010

Observando os gráficos acima, nota-se grande concentração de pessoas na fai-
xa adulta de 20 a 39 anos, representando 34,6% da população no ano de 2000, e 
evoluindo para 37,5% em 2010, porcentagem que, numericamente, corresponde 
a uma quantidade de 304.962 pessoas. Dados do Ministério do Trabalho do ano 
de 2013 mostram que 43% desta população adulta de 20 a 39 anos estava em-
pregada.
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Diante do rápido processo de urbanização vivenciado pelo Brasil, Teresina se 
apresenta como um polo atrativo bastante diversificado, além de representar um 
importante centro de oportunidades, pois concentra ofertas de emprego, saúde 
e educação, dentro do estado do Piauí. Esse contexto gerou uma taxa média 
geométrica de crescimento populacional anual, no período compreendido entre 
os anos de 1940 a 2000, de 4,07% (segundo o núcleo de Estudos e Pesquisas do 
IBGE, em 2007).

Entretanto, estimativas do IBGE feitas no ano de 2015, apontam para uma forte 
concentração em valores próximos a zero das taxas geométricas de crescimento 
da população, o que reflete o contexto demográfico atual de um ritmo cada vez 
mais lento de crescimento populacional.

O crescimento populacional do total do país, medido pela taxa geométrica de 
crescimento, foi de 0,83%, expressando uma queda do crescimento quando 
comparado ao período 2014/2013, em consonância com a Projeção da População 
2013 (IBGE, 2013). O município de Teresina apresentou crescimento populacional 
de  0,43% entre os anos 2014 e 2015 (IBGE, 2015).

Essa enorme transformação da sociedade brasileira tinha como um dos seus 
principais vetores a grande expansão das migrações internas. Através da 
análise desses vetores de migração, foi possível observar que o crescimento da 
população no município de Teresina se concentrou na sua área urbana [tabela 02] 
e [figura 09].

POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE TERESINA

ANOS URBANA (1) RURAL (2) TOTAL (3)
TAXA MÉDIA 
GEOMÉTRICA 

ANUAL
(1)/(3)% (2)/(3)%

1940 34.695 32.946 67.64151,29% 48,71% -

56,67% 2,98%

4,63%

4,45%

5,53%

4,28%

1,00%

1,44%

0,80%

0,43%

43,33%

68,91% 31,09%

82,12% 17,88%

89,75% 10,25%

92,93% 7,07%

93,64% 6,36%

94,27% 5,73%

94,27% 5,73%

94,27% 5,73%

51.417 39.306 90.723

98.329 44.362

181.062

142.691

220.487

377.774

599.272

655.473

814.229

840.600

844.245

39.425

38.732

42.361

41.706

46.672

48.184

48.393

339.042

556.911

613.767

767.557

792.416

795.852

1950

1960

1970

1980

1991

2000

2010

2014*

2015*

tabela 02: população urbana e rural do município 
de Teresina ao longo dos anos | fonte: IBGE Censo 
Demográfico 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 
2000 e 2010
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figura 08: população residente em Teresina, entre os anos de 1940 
e 2015 | FONTE: Censo Demográfico do IBGE, de 1940 a 2010.

figura 10: densidade demográfica do município de Teresi-
na | FONTE: Censo Demográfico do IBGE, de 1940 a 2010.

figura 09: proporção da população urbana e rural de 
Teresina | FONTE: elaborado pelos autores, a partir 
do Censo Demográfico do IBGE, de 1940 a 2010
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O padrão de urbanização de Teresina não foge à regra brasileira, sendo de baixa 
densidade. A população de baixa renda encontra-se segregada na periferia da 
área urbana e na zona rural, estando parcialmente desprovida de infraestrutura 
e de serviços. Sua densidade demográfica passou de 426,19 hab./km2, no ano de 
2006 para 584,94 hab./km2 em 2010, influenciada mais pela criação do território 
de Nazária do que o crescimento populacional [figura 10].

No entanto, quando olhamos internamente para a distribuição demográfica do 
município, percebemos uma grande variação entre as zonas urbana e rural. 
Segundo a Lei Nº 4.831, de 26 de outubro de 2015, o perímetro urbano de 
Teresina é 264,12074 km2 (26.412,074 ha) e a zona rural passou a ter uma área 
de 1.127,7792 km2 (112.777,92 ha). Nesse contexto, a densidade demográfica na 
zona urbana é de 3.013,30 hab./km2 e na zona rural de 42,89 hab./km2 [figura 11].

figura 11: densidade demográfica nas zonas 
urbana e rural de Teresina, em 2015.

42,89 hab/km2

3.013,30 hab/km2
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SUDESTE

figura 12: densidade 
populacional por zona 
rural, em 2010.

NORTE

LESTE

SUL

figura 13: densidade 
populacional da zona 
rural por setor censi-
tário, em 2010.
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2.3. ÍNDICE DE MATRÍCULA NA REDE ESCOLAR

A educação tem como objetivo principal assegurar a igualdade entre os cidadãos e 
faz parte de um conjunto de direitos sociais, garantidos pela Constituição Federal 
de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA de 1990 e pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394/96, instrumentos legislativos 
que asseguram o acesso ao ensino público para todos os brasileiros. No que se 
refere à legitimação desse direito, Teresina vem melhorando gradativamente 
seus índices de escolaridade nos mais diversos níveis e modalidades de ensino.

Números do Censo Escolar divulgados pelo Ministério da Educação, para 
Teresina, apontam para um acréscimo de 13,9% na matrícula geral, ao comparar 
os índices do ano de 2000 com os de 2010. Entretanto, há uma tendência de 
redução no número de matrículas no ensino fundamental, cenário que se 
observa no país como um todo. Isso se explica pela questão demográfica, tendo 
em vista que o número de crianças na faixa dos 6 aos 14 anos vem diminuindo 
progressivamente. Neste mesmo período, observa-se uma ampliação de 31% no 
número de alunos que chegam ao Ensino Médio. No Ensino Superior, Teresina 
registra um crescimento de 334,96% no número de matrículas, o que fortalece 
sua posição estadual como polo de referência em educação superior.

figura 14: matrículas totais na rede pública muni-
cipal e estadual e iniciativa privada nos anos 2000 e 
2010 | FONTE: INEP - Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

figura 15: evolução das matrículas escolares em 
todos os graus de instrução, exceto nível superior
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A rede de ensino municipal conta com 264 unidades na área urbana e 42 escolas 
na zona rural. Já na rede estadual de ensino, o município conta com 161 unidades 
em todo o município. As instituições de ensino superior em Teresina somam 
26 centros, dos quais 4 são públicos e os demais privados. Essa infraestrutura 
consolida a cidade como polo no setor da educação. Vale ressaltar que a maioria 
das unidades de ensino encontram-se na zona urbana do município [figura 16] 
[figura 17].

figura 17: escolas municipais existentes na zona 
rural | FONTE: PRODATER

figura 16: mapa de con-
centração das unidades 
escolares municipais por 
zona | FONTE: PRODATER

13



PLANO DE TRANSPORTE OPERACIONAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO AMBIENTE RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI - PTOR

2.4. OCUPAÇÃO E RENDA

O município de Teresina apresentou, nas últimas décadas, um notável 
crescimento na quantidade de pessoas ocupando postos de trabalho. De acordo 
com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) acerca do número de 
empregos formais em 31/12/2014, um total de 288.912 pessoas encontram-se 
ocupadas. Percebe-se um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano 
de 2013 e a quantidade indica que Teresina concentra, aproximadamente, 63% 
do total de empregos do Estado. A taxa de atividades apresenta uma tendência 
a se estabilizar, apesar do perfil ascendente, conforme dados coletados e 
apresentados a seguir [figura 18] [tabela 03].

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS

ANOS EMPREGOS TAXA DE ATIVIDADES
(empregos/habitante)POPULAÇÃO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,21655.473137.298

133.216

134.582

135.879

163.133

171.899

189.770

192.314

204.477

207.375

210.315

213.168

242.919

252.290

268.618

254.344

272.683

278.682

288.912

668.264

680.131

691.942

715.360

728.881

740.016

751.464

775.477

781.805

788.185

794.617

801.102

807.639

814.230

822.583

830.809

836.474

840.600

0,20

0,20

0,20

0,23

0,24

0,26

0,26

0,26

0,27

0,27

0,27

0,30

0,31

0,33

0,33

0,33

0,34

0,31

tabela 03: evolução do número de 
pessoas ocupadas em empregos 
formais, no município de Teresina, entre 
os anos de 1996 e 2014 | fonte: RAIS/MTE

figura 18: empregos absolutos e taxa de 
atividades no período entre 1996 e 2014 

14



PLANO DE TRANSPORTE OPERACIONAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO AMBIENTE RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI - PTOR

Conforme os dados do Ministério do Trabalho, em 2014, sobre o número de 
pessoas empregadas no município de Teresina, os setores que apresentam 
maior destaque são:

[a] o de serviços, com 107.696 pessoas empregadas (quantidade que representa 
37,28% do total de empregos formais da capital);

[b] administração pública , com 77.558 pessoas (26,84% do total);

[c] comércio, com 49.499 pessoas (17,13% do total)

Esses três setores, quando somados, representam aproximadamente 81% da 
totalidade do número de empregos formais da capital [figura 19]. 

O setor agropecuário (primário) tem o menor impacto na economia de Teresina, 
uma vez que seu PIB tem uma insignificante participação no PIB da capital (1%) 
e uma participação menor ainda no que diz respeito à sua população ocupada 
(0,4%).

Quando se analisa por gênero, 57,5% dos empregos gerados são ocupados por 
homens e 42,5% por mulheres. Nota-se que, em uma análise por faixa etária, a 
grande maioria dos empregos (aproximadamente 51,5% do total de empregos 
formais), tanto em relação a pessoas do sexo masculino, quanto feminino, é 
ocupada pela população que tem entre 30 e 49 anos [figura 20].

O papel desempenhado pela zona urbana para a economia da cidade está 
sustentado no setor terciário, sendo este responsável por mais de 54,4% dos 
empregos gerados no município, e caracterizando-se pela heterogeneidade de 
seus empreendimentos. Somando-se a isso a tradicional força da administração 
pública (nas suas três esferas) e do comércio varejista, despontam outras 
atividades que começam a ganhar destaque, como aquelas relacionadas à 
informática e às telecomunicações.
 

figura 19: número de empregos 
formais por setor econômico, em 
Teresina | FONTE: RAIS/MTE (2014)

figura 20: número de empregos 
formais por idade e gênero, em 
Teresina | FONTE: RAIS/MTE (2014) 
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O Censo oferece dados sobre a ocupação no trabalho principal; é um indicador 
que aponta mais para a estratificação social e, com certeza, tem grande 
correlação com a renda. Sendo assim, foram geradas informações sobre renda 
na área rural e a oferta de empregos na área urbana de Teresina, a partir de 
dados do Censo do IBGE de 2010 [figura 21] [figura 22].

figura 21: oferta de 
empregos na zona urbana 
do município de Teresina | 
FONTE: PTM Teresina, 2008

figura 22: distribuição salarial na zona 
rural | FONTE: Censo 2010 do IBGE
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2.4. PIB [PRODUTO INTERNO BRUTO]

De acordo com relatório divulgado pela Cepro, com dados relativos ao ano 
de 2013, 69,64% das cidades do Piauí possuem PIB igual ou inferior a R$ 50 
milhões, sendo que Teresina apresenta PIB de R$ 14,8 bilhões. Teresina se 
destaca, dentro de seu contexto estatal, por ser o único município piauiense com 
PIB superior a R$ 5 bilhões.

Os dez municípios melhor posicionados no ano de 2013 foram responsáveis 
por 65,26% da riqueza gerada no Piauí. São eles: Teresina, Parnaíba, Picos, 
Floriano, Uruçuí, Piripiri, Campo Maior, Bom Jesus, Baixa Grande do Ribeiro 
e São Raimundo Nonato. Em 2012, os dez maiores municípios representavam 
65,25% da economia do Estado, caracterizando em 2013 um leve crescimento na 
concentração da riqueza. Somente Teresina concentra 47,8% do PIB estadual.

Em relação ao ranking do PIB, dentre as capitais brasileiras, em 2013, 
Teresina manteve-se na vigésima (20º) posição, tendo permanecido à frente de 
Florianópolis, Aracaju, Porto Velho, Macapá, Rio Branco, Boa Vista e Palmas. Já 
quando o ranking considera os 5.570 municípios brasileiros, Teresina ocupou a 
quinquagésima (50ª) posição, ganhando um posto em relação a 2012.

figura 23: PIB  dos municípios 
piauienses, em 2012. FONTE: 
IBGE (2016), em parceria com os 
Órgãos Estaduais de Estatística, 
Secretarias Estaduais de Governo 
e Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - SUFRAMA.

figura 24: PIB  per capita dos 
municípios piauienses, em 2012. 
FONTE: IBGE (2016), em parceria 
com os Órgãos Estaduais de 
Estatística, Secretarias Estaduais 
de Governo e Superintendência 
da Zona Franca de Manaus - 
SUFRAMA. 
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Ainda sobre os dez municípios piauienses de maior PIB, destaca-se que, em 
2013, houve ganho de participação em Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri 
e Campo Maior. Nos demais Municípios (Uruçuí, Bom Jesus, São Raimundo 
Nonato e Baixa Grande do Ribeiro), houve diminuição na participação do PIB do 
Estado, quando comparados os anos de 2012 e 2013.

A participação setorial na formação do PIB de Teresina, mostra que o setor 
Serviços foi o segmento mais representativo em 2013 (81,1%) com ganho de 
2,5% em relação ao ano de 2012 (78,6%), justificado pelo aumento nas seguintes 
atividades: comércio; educação e saúde mercantis; atividades imobiliárias; 
alojamento e alimentação; transportes; e administração pública (administração, 
educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento públicos, defesa e seguridade 
social).

A Indústria perdeu participação, saindo de 21,1% (em 2012) para 18,6% (em 2013). 
As maiores quedas foram detectadas na produção e distribuição de eletricidade, 
gás, água, esgoto, atividades de resíduos e contaminação (-70%), e na indústria 
de transformação (-12%).

A Agropecuária manteve o mesmo valor percentual na participação da estrutura 
produtiva do município, de 0,4%. É importante ressaltar que Teresina é uma das 
poucas capitais brasileiras com área rural.

Entretanto, analisando a evolução do PIB no Estado do Piauí e no município 
de Teresina, observa-se uma desaceleração da produção, acompanhando a 
tendência do Brasil de encolhimento da economia (IBGE 2015) [figura 25]. 

Ademais, são apresentados os dados do IBGE do PIB e do PIB per capita do Piauí 
e de Teresina, entre os anos de 2006 e 2012 [tabela 04] [tabela 05]. A consolidação da 
evolução do PIB e do PIB per capita, assim como de suas respectivas taxas de 
crescimento no Piauí e em Teresina também encontram-se ilustrados [figura 26] 
[figura 27] [figura 28] [figur 29].

figura 25: evolução anual do PIB no Brasil, entre 
os anos 2000 e 2014. FONTE: ADFVN Brasil
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PIB (R$)

TAXA DE CRESCIMENTO (%)

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

PIAUÍ

PIAUÍ

local/ano

local/ano

TERESINA

TERESINA

12.788.465

5.989.117 6.536.373 7.505.653 8.688.475 10.530.316 11.403.516 12.306.772

14.135.870 16.760.272 19.032.665 22.060.161 24.606.833 25.720.626

9% 15% 16% 21% 8% 8%

11% 19% 14% 16% 12% 5% tabela 04: PIB do Piauí e de 
Teresina entre os anos de 2006 e 
2012, assim como as respectivas 
taxas de crescimento. FONTE: 
IBGE 2016, SEMPLAN.

figura 26: evolução do PIB no Piauí, 
entre os anos de 2006 e 2012. 
FONTE: IBGE 2016, SEMPLAN.

figura 27: evolução do PIB em 
Teresina, entre os anos de 2006 
e 2012. FONTE: IBGE 2016, 
SEMPLAN.
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PIB per capita (R$)

TAXA DE CRESCIMENTO (%)

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

PIAUÍ

PIAUÍ

local/ano

local/ano

TERESINA

TERESINA

4.212

7.468 8.341

12%

9.374

12%

10.841

16%

12.941

19%

13.687

7%

14.823

7%

4.662

11%

5.373

15%

6.051

13%

7.073

17%

7.836

11%

8.138

4% tabela 05: PIB per capita do Piauí e 
de Teresina entre os anos de 2006 
e 2012, assim como as respectivas 
taxas de crescimento. FONTE: 
IBGE 2016, SEMPLAN.

figura 28: evolução do PIB per 
capita no Piauí, entre os anos de 
2006 e 2012. FONTE: IBGE 2016, 

figura 29: evolução do PIB per 
capita em Teresina, entre os anos 
de 2006 e 2012. FONTE: IBGE 2016, 
SEMPLAN.
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NA ZONA URBANA

DEMOGRAFIA

OCUPAÇÃO 
E RENDA

ÍNDICE DE 
MATRÍCULA 

NA REDE 
ESCOLAR

NA ZONA RURAL

1. alto número de residentes
2. alta densidade demográfica
3. tendência de crescimento
próxima a zero

1. alta concentração de renda
2. grande oferta de empregos nos 
setores secundário e terciário

1. baixa concentração de renda
2. pequena oferta de empregos nos 
setores secundário e terciário
3. setor primário não tem expressi-
vidade no PIB

1. alta concentração de unidades 
escolares municipais, estaduais 
e de ensino superior
2. grande oferta de matrículas 
em todos os níveis escolares

1. baixa oferta de matrículas
2. inexistência de ensino superior

1. população se mantém constante
2. baixa densidade demográfica
3. grandes vazios urbanos
4. concentração em povoados

2.5. QUADRO RESUMO

A fim de facilitar a compreensão acerca dos dados apresentados no decorrer do 
capítulo 02 desse estudo, um “quadro resumo” com a síntese das conclusões 
obtidas a partir da ampla análise dos referidos dados foi elaborado.

O quadro encontra-se divido de acordo com os 03 critérios sócio-econômicos 
previamente explorados - a demografia, o índice de matrícula na rede escolar e 
a ocupação e renda - e que permitem a realização de um panorama comparativo 
entre as porções urbana e rural do município de Teresina. Para cada um 
dos critérios, elencaram-se as conclusões de maior relevância que a ele se 
relacionavam, tanto para a zona urbana, quanto para a rural.
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PROCESSO DE MODELAGEM3.
3.1. MODELO 04 ETAPAS:

Nas últimas décadas, a modelagem de transportes, fundamentada na análise 
da demanda, foi dominada pela abordagem “tradicional” das Quatro Etapas (four 
step modelling), vertente que pode ser vista como uma aplicação particular das 
Análises de Sistemas de Transporte (TSA), e que se estabeleceu nos Estados 
Unidos na década de 1950.

O método de modelagem, no procedimento “tradicional”, divide-se em quatro (4) 
etapas distintas, porém conectadas. São elas:

[a] GERAÇÃO, na qual as quantidades de viagens produzidas e atraídas (os 
chamados pares OD) em cada zona de tráfego são estimadas;

[b] DISTRIBUIÇÃO, que consiste na determinação dos intercâmbios de viagens e 
dos deslocamentos correspondentes;

[c] ESCOLHA MODAL, na qual determina-se o modal de transporte, (que, no caso 
em estudo, é o ônibus) pelo qual as viagens são realizadas;

[d] ALOCAÇÃO, que representa a etapa de escolha do caminho, por um dado 
modal, entre os pares de zonas de tráfego.

É importante salientar que, antes da fase de alocação, procedeu-se à montagem 
da base na qual o trabalho será executado. Essa etapa prévia será melhor 
descrita no tópico subsequente.
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3.2. CENÁRIO EXISTENTE

Montagem da Base

Como passo inicial à sucessão do processo da modelagem do Sistema de 
Transporte Rural de Teresina, foi necessário montar a base do sistema atual 
do município. Para tal, foram coletadas e reproduzidas informações relativas à 
malha viária utilizada, aos itinerários e à oferta de transporte público rural, bem 
como dados de demanda por transporte nas determinadas zonas de tráfego. A 
seguir, serão descritas as etapas de preparação da base para a modelagem do 
sistema. Utilizou-se o software SIG TransCad 7.0 para compor esta fase deste 
trabalho.

Malha Viária

A primeira fase da montagem da base de modelagem consistiu no desenho da 
malha viária utilizada pelas linhas de transporte público rural e, em complemento, 
linhas troncais (urbanas). Tal malha foi desenhada no software AutoCad e, 
posteriormente, refinada no software TransCad.

figura 30: malha viária de 
transporte público rural do 
município de Teresina
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Zoneamento

Como descrito em relatório anterior, as zonas de tráfego foram definidas pela 
Superintendência de Desenvolvimento Rural – SDR de Teresina, STRANS e 
consultores da CERTARE.

Não obstante, visando detalhar ainda mais a modelagem, algumas zonas de 
tráfego foram subdivididas a fim de melhor homogeneizar as características 
demográficas da região. A figura a seguir ilustra o resultado final do 
particionamento das zonas, totalizando-se em 143 ZTs reduzidas [figura 24].

figura 31: resultado final do 
particionamento das zonas
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Centroides e Conectores

Segundo Ortúzar e Willumsen (2001, p. 114), as zonas são representadas nos 
modelos computacionais de maneira que todos os seus atributos e propriedades 
são condensados em único ponto denominado centroide. Desta forma, os 
centroides atuam como objetos que concentram a produção e atração de 
viagens de uma zona em apenas um nó da malha viária pertencente a esta. Tais 
elementos foram posicionados, aproximadamente, nos centros gravitacionais 
relativos ao adensamento populacional de cada zona. Para tal, tomaram-se como 
base imagens de satélite para a identificação destes centros de adensamento.

Os centroides foram aderidos na base através da camada de endpoints (camada 
de pontos) componente da malha viária. Para comunicar com a malha viária, foi 
necessário criar-se conectores para unir os centroides à camada de links viários. 
Tais conectores foram inseridos na própria camada de malha viária.

As figuras em sequência exemplificam o método de posicionamento de centroides 
nas subdivisões da ZT 56 (rural).

figura 33: locação de 
centroides nas sub-zonas 
da ZT 56

figura 32: zona de tráfego 56

25



PLANO DE TRANSPORTE OPERACIONAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO AMBIENTE RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI - PTOR

Sistema de Rotas (Route System)

O processo de modelagem de um sistema de transporte público requer uma série 
de inputs relativos à oferta de viagens como as rotas disponíveis, localização dos 
pontos de parada, headways (intervalo de tempo entre dois veículos de mesma 
linha passarem pelo mesmo ponto), valores de tarifas, etc.  Todos os itinerários 
de linhas pertencentes ao sistema de transporte público rural atual foram 
aderidos à camada Route System (sistema de rotas) do software de modelagem, 
bem como a disposição espacial dos pontos de parada. Em sequência, será 
discutido o processo de elaboração destas etapas.

Montagem do Sistema de Rotas

Seguindo os dados levantados no caderno de Estudos de Demanda do Sistema 
de Transporte Público de Passageiros das Linhas Rurais do Município de 
Teresina (2015), foram incorporadas ao sistema de rotas do TransCad 7.0. Para 
tal, desenhou-se a rota de cada linha, diferenciando-as em trechos de ida (zona 
rural-centro) e volta (centro-zona rural). A tabela seguinte lista as linhas rurais 
representadas no sistema de rotas.

LINHA EMPRESA
Teresina - Bela Vista/Recanto Sto. Antônio 1 

Teresina - Bela Vista/Recanto Sto. Antônio 2/Boa Hora 
Teresina - Fazenda Soares

Teresina - Fazenda Nova
Teresina - Nova Laguna

Teresina - Cajaíba via Tapuia
Teresina - Baixão do Carlos/C. da Marocas/Sta. Luz

Teresina - Nova Cajaíba via Sta. Luz
Teresina - Cacimba Velha via Soinho

Teresina - Cacimba Velha/Árvore Verde
Teresina - Cacimba Velha/Taboquinha/Árvore Verde

Teresina - Campestre 1 e 2
Teresina - Marambaia via São Vicente

Teresina - Soinho
Teresina - Lembrada

Teresina - São João via Santa Tereza
Teresina - Lagoinha via Santa Tereza
Teresina - Amparo via Fazenda Nova

Teresina - Soturno

Teresina - São Félix/Atalaia e Alegria/Mucuim
Teresina - Taboca do Pau Ferrado via Estaca Zero

Teresina - Taboca do Pau Ferrado via Sete Ladeiras
Teresina - Taboca do Pau Ferrado via Dirceu

Teresina - Barreiros via Caiçara
Teresina - Boquinha via Nova Olinda

Teresina - Morro Alegre via Lagoa dos Afonsinhos
Teresina - Fazendinha via Curralinhos

Teresina - Cantinho do Sul via Barão de Gurguéia
Teresina - Chapadinha via 17 de Abril
Teresina - Cantinho do Sul via Alegria

Teresina - Cebola
Teresina - Abóbora via Bebedouro

Teresina - São Francisco via Caitetus

Teresina - Taboca do Pau Ferrado/Todos os Santos/Dirceu

Teresina - Taboca do Pau Ferrado via Barão de Gurguéia

Teresina - Serra do Gavião

EMVIPI
EMVIPI
EMVIPI

EMVIPI

EMVIPI
EMVIPI

EMVIPI
EMVIPI
EMVIPI

SÃO JOÃO
SÃO JOÃO

SANTA TERESINHA
SANTA TERESINHA

SANTA TERESINHA
CAPITAL

SILVA SILVEIRA
SÃO JOAQUIM
THERESINA
THERESINA
THERESINA

EMTRANCOL
EMTRANCOL
EMTRANCOL

SOARES
TRANSCOL

TRANSCOL
TRANSCOL

SOARES
SOARES

EDITUR

TRANSCOL
AVELINA

TRANSCOL
TRANSCOL

TRANSCOL
SANTANA

ZONA NORTE

ZONA SUDESTE

ZONA LESTE

ZONA SUL

tabela 06: linhas rurais 
do município de Teresina 
representadas no sistema 
de rotas.
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figura 34: exemplo de um 
Physical Stop alocado

Pontos de Parada

Uma vez criado o sistema de rotas no software, duas outras camadas de pontos 
devem ser criadas em consonância: a camada de Physical Stops (paradas físicas) 
e a camada de Route Stops (paradas de rota). Route Stops correspondem às 
paradas de cada linha, onde cada Route Stop está atrelado a apenas uma linha 
e um sentido desta. A camada de Physical Stops corresponde à localização física 
do ponto de parada, podendo assim apenas um Physical Stop ser utilizado por 
mais de um Route Stop. Vale salientar que rotas que percorrem mesmo trecho 
em itinerários de ida e volta precisam de dois Physical Stops no mesmo trecho, 
sendo cada um responsável por um sentido de trânsito.

Uma vez que muitos dos pontos de paradas realizadas na zona rural são 
oficiosos, como observado no Estudos de Demanda do Sistema de Transporte 
Público de Passageiros das Linhas Rurais do Município de Teresina (2015), e 
as zonas de tráfego subdivididas correspondem a porções mais homogêneas 
demograficamente, alocou-se o ponto físico de parada no nó mais próximo à 
chegada do conector à malha viária de fato. Também foi assumido que qualquer 
rota que cruzasse um trecho marcado por uma parada física, teria a possibilidade 
de utilizá-la.

A figura seguinte [figura 29] exemplifica um Physical Stop alocado.
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Matriz O/D

Para proceder com o processo de alocação da demanda, foi utilizada como 
base a matriz de Origem/Destino obtida no trabalho de estudo das linhas 
rurais, matriz essa com valores calculados a partir de entrevistas com os 
usuários do sistema de transporte em questão.

Alguns ajustes foram necessários para adaptar a matriz às necessidades 
da modelagem. Como primeiro passo, foi realizada uma nova definição 
das localidades de origem e destino informadas pelos usuários, de modo a 
relacioná-las às zonas de tráfego. Após ter-se uma matriz O/D de número 
de viagens de zona para zona, construiu-se uma matriz com referência de ID 
de centroide em substituição ao ID da zona da qual este pertence.

A imagem seguinte [figura 30] exemplifica o formato de tabela descrito, sendo 
os IDs da coluna 1 os IDs de origem, enquanto os IDs da linha 1, os IDs de 
destino.

ALOCAÇÃO

A imagem ao lado exibe a 
superposição de rotas rurais 
do sistema de transporte 
público.

figura 28: matriz 
origem/destino

figura 35: superposição 
de rotas rurais do 
sistema de transporte 
público do município de 
Teresina.
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Dados IBGE 2010

Limite Município

 Média de Moradores p/ Domicílio

 0.00 

 0.00 - 3.50 

 3.50 - 3.70 

 3.70 - 4.00 

 4.00 - 4.38 

OpenStreetMap

Legenda

10 0 10 20 km

3.3. CALIBRAÇÃO/VALIDAÇÃO:

Para calibrar os resultados iniciais de 
modelagem da rede, utilizou-se 3 variáveis 
principais: densidade populacional, 
distribuição de renda e distribuição de setores 
econômicos, todas agregadas em níveis de 
zonas de tráfego. Além disso, também se 
tomou como base a distribuição espacial de 
escolas e quantidade de matrículas.

As figuras a seguir denotam mapas temáticos 
das variáveis mencionadas.

figura 36: mapa temático 
de densidade por zona de 
tráfego



Dados IBGE 2010

Limite Município

 Média de Moradores p/ Domicílio

 0.00 

 0.00 - 3.50 

 3.50 - 3.70 

 3.70 - 4.00 

 4.00 - 4.38 

Até 3 salários mínimos

3 a 5 salários mínimos

5 a 10 salários mínimos

Mais de 10 salários mínimos

OpenStreetMap

Legenda

10 0 10 20 km

figura 37: mapa 
temático de densidade 
e distribuição de renda 
por zona de tráfego



Dados IBGE 2010

Limite Município

Renda Média ZT

 0.00 - 880 reais 

880 a 1760 reais

1760 a 2640 reais

2640 a 4400 reais

Acima de 4400 reais

OpenStreetMap

Legenda

10 0 10 20 km

figura 38: mapa temático 
de renda média por zona 
de tráfego no município 
de Teresina



Dados IBGE 2010

Limite Município

Renda Média ZT

 0.00 - 880 reais 

880 a 1760 reais

1760 a 2640 reais

2640 a 4400 reais

Acima de 4400 reais

Agropecuária

Indústria

Construção Civil

Comércio

Serviços

OpenStreetMap

Legenda

10 0 10 20 km

figura 39: mapa temático 
de distribuição de renda e 
setores econômicos por 
zona de tráfego
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Para avaliar os resultados obtidos pelo processo de 
alocação de Equilíbrio Estocástico de Usuário, confrontou-
se o perfil de carregamento do sistema modelado com o 
perfil de carregamento encontrado nas pesquisas Sobe/
Desce, realizadas no trabalho de Estudo das Linhas Rurais 
de Teresina. As imagens a seguir exibem os dois perfis 
obtidos.

Comparando os resultados, pôde-se refinar o cenário de 
modelagem a fim de obter resultados compatíveis. Para tal, 
alguns elementos físicos da rede (como conectores) foram 
modificados e algumas zonas de tráfego necessitaram 
de ajustes na Matriz Origem/Destino para representar o 
período pico (5h-9h).

Por fim, também se utilizou os dados de catraca fornecidos 
para validar-se os resultados de alocação.

figura 40: resultado do modelo de alocação figura 41: resultado de carregamento da 
pesquisa sobe/desce
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figura 42: carregamento 
das linhas rurais no 
município de Teresina

figura 43: aproximação na área 
da figura 42 que contém a zona 
central do município de Teresina
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figura 44: carregamento 
das linhas rurais na 
porção norte do município 
de Teresina

figura 45: carregamento 
das linhas rurais na 
porção sul do município 
de Teresina
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3.4. RESULTADOS - CENÁRIO EXISTENTE

36

RESULTADO DE MODELAGEM - CENÁRIO ATUAL

MÉDIA DESVIO PADRÃO

CARREGAMENTO MÁXIMO/LINHA

TEMPO DE VIAGEM

CUSTO GENERALIZADO

VOLUME/CAPACIDADE

35,14893617 50,43523485

14,28593609

18,04930753

0,291944278

35,36769938

37,04250753

0,251990125

tabela 07: síntese do resultado do processo 
de modelagem no cenário existente
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3.5. CENÁRIO PROPOSTO

O cenário proposto modelado se embasou no uso da infraestrutura planejada 
para Teresina (terminais de integração), delimitando as rotas das linhas rurais 
das comunidades rurais aos terminais mais próximos, de forma que seus 
itinerários atuais permanecessem o mínimo alterados. A figura a seguir exibe o 
arranjo central das linhas neste novo cenário de modelagem [figura 40]. 

figura 46: arranjo central 
das linhas rurais de Teresina 
no cenário proposto
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Em complemento, as linhas troncais do sistema de transporte 
público urbano também foram aderidas ao sistema de rotas. Por 
meio de informações repassadas pela Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito (STRANS), foram identificadas 28 linhas 
troncais a serem inserida no sistema de rotas. A figura ao lado 
[figura 27] exibe o desenho dos itinerários e código das linhas 
troncais fornecidos pela STRANS. 

figura 47: desenho dos 
itinerários e código das 
linhas troncais fornecidos 
pela STRANS

figura 48: rotas aderidas 
ao Route System da base 
preparada
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TRBA003
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TRRB002
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TRIT001

TRIT002

TRLV001
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38



PLANO DE TRANSPORTE OPERACIONAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO AMBIENTE RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI - PTOR

Desta forma, a distribuição das linhas rurais e troncais entre os 
terminais se dá como mostrado na tabela seguinte.

SANTA ISABEL

LIVRAMENTO

ITARARÉ

BELA VISTA

PARQUE PIAUÍ

Lembrada

São João via Santa Tereza

Soturno

Taboca do Pau Ferrado via Estaca Zero

São Félix/Atalaia e Alegria/Mucuim

Boquinha via Nova Olinda

Taboca do Pau Ferrado via Sete Ladeiras

Barreiros via Caiçara

Fazenda via Curralinhos

Fazenda Nova

Abóbora via Bebedouro

Cebola

São Francisco via Caitetus

Morro Alegre via Lagoa dos Afonsinhos

Cantinho do Sul via Alegria

Cantinho do Sul via Barão de Gurguéia

Taboca do Pau Ferrado via Barão de Gurguéia

Chapadinha 17 de Abril

Taboca do Pau Ferrado/Todos os Santos/Dirceu

TRIT001

TRIT002

TRBV001

TRBV002

TRBV003

TRBV004

TRPP001

TRPP002

TRPP003

TRPP003H D

TRPP005

TRLV001

TRLV002

TRLV003

TRLV004

DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS TRONCAIS E RURAIS ENTRE TERMINAIS

TERMINAIS LINHAS TRONCAIS LINHAS RURAIS

BUENOS AIRES

RUI BARBOSA

PIÇARREIRA

SANTA ISABEL

-

TRBD001

TRBD002

TRBA001

TRRB001 Bela Vista/Recanto do Sto. Antônio 1

Bela Vista/Sto. Antônio 2/Boa Hora

Marambaia via São Vicente (Interterminal)

Marambaia via São Vicente (Interterminal)

Cacimba Velha/Árvore Verde (Intertermi-

Cacimba Velha/Árvore Verde (Interterminal)

Cacimba Velha/Taboquinha/Árvore Verde

Amparo via Fazenda Nova

Serra do Gavião

Lagoinha via Santa Tereza

Cacimba Velha via Soinho

Nova Cajaíba via Santa Luz

Cajaíba via Tapúia

Soinho

Baixão do Carlos/C. da Maraocas/Santa Luz

Campestre

Fazenda Soares

Nova Laguna

TRRB002

TRRB003

TRPR001

TRPR003

TRPR004

TRPR005

TRSI001

TRBA002

TRBA003
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-

tabela 08: distribuição das linhas rurais 
e troncais entre os terminais de Teresina
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3.6. RESULTADOS - CENÁRIO PROPOSTO

Utilizando-se o mesmo método de alocação, obteve-se, para o cenário proposto, 
o seguinte carregamento.

figura 49: carregamento 
proposto para as linhas 
rurais no município de 
Teresina

figura 50: aproximação na área 
da figura 49 que contém a zona 
central do município de Teresina
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figura 51: carregamento 
proposto para as linhas 
rurais na porção norte do 
município de Teresina

figura 52: carregamento 
proposto para as linhas 
rurais na porção sul do 
município de Teresina
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3.7. RESULTADOS - CENÁRIO PROPOSTO

RESULTADO DE MODELAGEM - CENÁRIO PROPOSTO

MÉDIA DESVIO PADRÃO

CARREGAMENTO MÁXIMO/LINHA

TEMPO DE VIAGEM

CUSTO GENERALIZADO

VOLUME/CAPACIDADE

21,76410907 36,91932892

14,09353517

14,7186799

0,356452996

18,90238378

19,64495747

0,221544804
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tabela 09: síntese do resultado do processo 
de modelagem no cenário proposto


