
 

 



 

 

 

 

 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI 

 

LEITURA TÉCNICA 
2º PRODUTO 

 

TERESINA / PI 
Setembro / 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório const itui-se como o segundo produto relat ivo ao contrato da 

Latus Consultoria como empresa de assessoria no processo de revisão e 

atualização do plano diretor municipal de Teresina – PI.  



 

 

 

SUMÁRIO 
 
1. ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................................................... 7 

2. LEITURA TÉCNICA: ................................................................................................................. 8 

a) CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ................................................. 8 

a.1. Identificação e análise da contextualização física, geográfica, econômica, social do 

município e relatório da evolução histórica da cidade no contexto regional, apontando seus 

marcos de origem e referências históricas ................................................................................. 8 

a.2. Identificação e mapeamento das principais condicionantes físico-ambientais do 

município ................................................................................................................................... 13 

a.3. Relatório e mapeamento da caracterização econômico-social do Município ............... 20 

b) COMPILAÇÃO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL................................ 32 

b.1. Lei Complementar 3.558/2016 ........................................................................................... 34 

b.2. Lei Complementares nº 3.561/2006 e  4.851/2015.............................................................. 36 

b.3. Lei Complementar nº 3.563/2006 ....................................................................................... 39 

b.4. Lei nº 3.564/2006 e 3.565/2006 ............................................................................................ 39 

c)  ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ......................................................................... 40 

c.1.  O perímetro urbano, a ocupação urbana consolidada e os processos de ocupação 

recentes..................................................................................................................................... 43 

c.2.  O uso do solo e as áreas polarizadoras ou atratoras de pessoas ...................................... 46 

c.3.  A ocupação do solo .......................................................................................................... 49 

c.4. Impactos das intervenções públicas na capacidade de adensamento do território ...... 52 

c.5.  Vazios Urbanos ................................................................................................................... 55 

d) ANÁLISE DA QUESTÃO HABITACIONAL ............................................................................... 57 

d.1. A produção e localização da HIS ...................................................................................... 58 

d.2. O quadro das necessidades habitacionais de Teresina projetado pelo PLHIS ................. 62 

d.3. Instrumentos urbanísticos e de gestão de solo indutores das localizações e de fomento à 

produção da HIS ....................................................................................................................... 65 

e)  ANÁLISE DA RESTRIÇÃO À OCUPAÇÃO, EXPANSÃO E ADENSAMENTO .............................. 68 

e.1.  Áreas com relevância de preservação histórico-cultural.................................................. 68 

e.2.  Áreas de proteção ambiental, propícias a serem preservadas, considerando, 

principalmente, as restrições legais à ocupação (Lei nº 6.766/79 e legislação ambiental) e a 

importância dessas áreas como permeáveis para o sistema de drenagem local e para 

amenização do clima intraurbano, bem como para apropriação com o áreas de lazer ...... 70 

e.3.  Regiões geomorfologicamente não apropriadas para a ocupação, consideradas como 

áreas de risco de desastres naturais ......................................................................................... 73 

e.4.  Pontos de captação de água e de cursos d’água que necessitam ser preservados  ..... 74 

e.5.  Faixas de domínio de rodovias, gasodutos, linhas de transmissão de energia elétrica  .... 75 



 

 

 

e.6.  Limitação legal do perímetro urbano e área de expansão urbana  ................................. 77 

f) ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA EXISTENTE ..................................................................... 78 

f.1.  Identificação, localização e caracterização dos meios de transporte urbano mais 

relevantes (motorizados ou não motorizados) ......................................................................... 78 

f.2.  Identificação, Descrição dos serviços de transporte urbano, considerando o obj eto 

transportado (passageiros, carga), as características (coletivo, individual) e a natureza 

(público, privado)...................................................................................................................... 81 

f.3.  Descrição da infraestrutura de mobilidade urbana e do seu estado de conservação. 

Avaliação da adequação da mobilidade existente em relação à acessibilidade (universal) e 

mobilidade das pessoas e cargas no território do município. .................................................. 90 

f.4.  Identificação de vias com fluxo intenso e de vias com fluxo de veículos pesados .......... 94 

f.5.  Relatório de compatibilidade dos modos e serviços de transporte urbano com a 

infraestrutura de mobilidade urbana existente, considerando os tipos de pavim entação e o 

estado de conservação  ........................................................................................................... 97 

f.6.  Avaliação geral da mobilidade urbana, considerando a articulação interna e regional, 

verificando possibilidades de propiciar, induzir ou restringir a articulação regional e 

caracterizando articulações e carências de ligações e transposições a barreiras ................. 98 

g) ANÁLISE DO SANEAMENTO AMBIENTAL ............................................................................ 100 

g.1.  Diagnóstico e identificação dos serviços de saneamento e da infraestrutura existente. 

Indicação das áreas prováveis que serão destinadas para ampliação das infraestruturas.  100 

h) Análise da adequação de demais itens da infraestrutura instalada e equipamentos  ... 111 

h.1.  Da rede iluminação pública e domiciliar ........................................................................ 111 

h.2.  Da rede de serviços de internet e telefonia celular......................................................... 112 

h.3.  Do mobiliário urbano........................................................................................................ 112 

h.4.  Dos equipamentos públicos comunitários em relação à demanda existente  ............... 113 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 123 

 

FIGURA 01: DIVISÃO TERRITORIAL DAS SDU’S URBANAS ............................................................... 9 

FIGURA 02: EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO URBANO DE TERESINA........................ 12 

FIGURA 03: ÁREA DE PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA ....................................................... 16 

FIGURA 04: HIDROGRAFIA DE TERESINA ..................................................................................... 18 

FIGURA 05: DENSIDADE POR SETOR CENSITÁRIO - MUNICÍPIO DE TERESINA ............................... 24 

FIGURA 06: DENSIDADE POR SETOR CENSITÁRIO - ÁREA URBANA DE TERESINA............................26 

FIGURA 07:  MAPA PRODUTIVIDADE ECONÔMICA NO TERRITÓRIO............................................ 27 

FIGURA 08: LIMITES TERRITORIAIS E ÁREAS URBANIZADAS DE TERESINA ...................................... 28 

FIGURA 09: ÁREAS URBANIZADAS NO  EM 2015 ......................................................................... 29 

FIGURA 10: USO DO SOLO / ZONEAMENTO RURAL ..................................................................... 40 

FIGURA 11: PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  .................................................................................. 41 

FIGURA 12: MANCHA URBANA CONSOLIDADA ......................................................................... 43 



 

 

 

FIGURA 13: EMPREENDIMENTOS RECENTES ................................................................................. 44 

FIGURA 14: EMPRESAS (2015)  ..................................................................................................... 46 

FIGURA 15: CENTRALIDADES....................................................................................................... 47 

FIGURA 16: PROJETOS ESPECIAIS................................................................................................ 48 

FIGURA 17: ÍNDICE DE APROVEITAMENTO E NOVOS EMPREENDIMENTOS .................................. 50 

FIGURA 18: EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE  ........................................................... 53 

FIGURA 19: REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ........................................................................ 54 

FIGURA 20: MENORES IA X OFERTA DE ESGOTO ......................................................................... 55 

FIGURA 21: ÁREAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL .......................................................... 61 

FIGURA 22: IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA ................................................................................... 64 

FIGURA 23: VAZIOS URBANOS E ZEIS .......................................................................................... 66 

FIGURA 24: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL ..................................................... 69 

FIGURA 25: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL...................................................................... 72 

FIGURA 26: RELEVO DE TERESINA ................................................................................................ 73 

FIGURA 27: PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA ........................................................................... 74 

FIGURA 28: RODOVIAS, FERROVIA E LINHA DE TRANSMISSÃO ................................................... 76 

FIGURA 29: PERÍMETRO URBANO E ÁREA DE EXPANSÃO URBANA .............................................. 77 

FIGURA 30: SISTEMA VIÁRIO DE TERESINA................................................................................... 79 

FIGURA 31: INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA EXISTENTE ............................................................... 81 

FIGURA 32: INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA PROPOSTA.............................................................. 83 

FIGURA 33: ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO MODELO TRONCO-ALIMENTADO ................... 86 

FIGURA 34: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LIVRAMENTO EM FASE DE TESTE.................................... 87 

FIGURA 35: ESTAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DUPLO E ÚNICO  .................................... 88 

FIGURA 36: TRAÇADO METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO DE TERESINA............................................ 90 

FIGURA 37: MUROS AO LONGO DAS CALÇADAS ....................................................................... 91 

FIGURA 38: RAMPA ‘ACESSÍVEL’ CONSTRUÍDA SOBRE CALÇADA ............................................... 92 

FIGURA 39: CANALETAS CONDUTORAS PROFUNDAS E IRREGULARES ......................................... 92 

FIGURA 40: PADRÃO DE CICLOVIA TIPO 1 - AV. PREF. WALL FERRAZ .......................................... 93 

FIGURA 41: PADRÃO DE CICLOFAIXA TIPO 2 - AV. MAL. CASTELO BRANCO ............................. 94 

FIGURA 42: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EIXOS VIÁRIOS E DE ACESSO À CIDADE ............... 95 

FIGURA 43: LOCALIZAÇÃO DAS PONTES EXISTENTES .................................................................. 97 

FIGURA 44: MAPA DA MOBILIDADE EM TERESINA ....................................................................... 99 

FIGURA 45: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ...................................................................... 102 

FIGURA 46: REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ...................................................................... 104 

FIGURA 47: SISTEMA DE LIMPEZA URBANA ................................................................................ 107 

FIGURA 48: SISTEMA DE DRENAGEM ......................................................................................... 110 



 

 

 

FIGURA 49: REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  ............................................................................. 111 

FIGURA 50: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS .................................. 116 

FIGURA 51: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS .................................. 118 

FIGURA 52: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.................................. 120 

FIGURA 53: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS .................................. 122 

 

GRÁFICO 01: TEMPERATURAS AO LONGO DO ANO ................................................................... 14 

GRÁFICO 02: PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL 1914-2009 ........................................................... 17 

GRÁFICO 03: PEA TERESINA........................................................................................................ 22 

GRÁFICO 04: PIRÂMIDE ETÁRIA – POPULAÇÃO TERESINA/PI ...................................................... 24 

GRÁFICO 05: PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS TIPO “CASA UNIFAMILIAR” .................................... 49 

GRÁFICO 06: PROPORÇÃO DE HA EM TERRENOS COM MAIS DE 10HA ...................................... 56 

GRÁFICO 07: EVOLUÇÃO DE PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM E IPKE ...................................... 85 

GRÁFICO 08: EVOLUÇÃO DO IDEB DE TERESINA ...................................................................... 115 

 

TABELA 01: SDU’S URBANAS.......................................................................................................... 9 

TABELA 02: PIB E VALOR ADICIONADO BRUTO - 2014 ................................................................ 21 

TABELA 03: SÉRIE HISTÓRICA – POPULAÇÃO TERESINA/PI ........................................................... 23 

TABELA 04: DISTRIBUIÇÃO SOCIOECONÔMICA DA POPULAÇÃO  .............................................. 30 

TABELA 05: SUBDIVISÕES DA ZONA URBANA .............................................................................. 34 

TABELA 06: EDIFICAÇÕES COLETIVAS NOS BAIRROS ANALISADOS ............................................ 51 

TABELA 07: CONSUMO DE IA NOS BAIRROS ANALISADOS ......................................................... 52 

TABELA 08: TIPOS DE VIAS E SUAS EXTENSÕES ............................................................................ 78 

TABELA 09: REPRESENTATIVIDADE DOS MEIOS DE TRANSPORTE E SEUS RESPECTIVOS MOTIVOS DE 

VIAGEM ..................................................................................................................................... 80 

TABELA 10:  COMPARAÇÃO ENTRE O CRESCIMENTO DA TAXA DE MOTORIZAÇÃO E O 

CRESCIMENTO POPULACIONAL EM TERESINA (2007 A 2016) ...................................................... 80 

TABELA 11: INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA EXISTENTE................................................................ 82 

TABELA 12: FROTA TOTAL DE VEÍCULOS POR TIPO E ANO (2011 A 2016) ..................................... 84 

TABELA 13: SITUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO.............................. 87 

TABELA 14: DISTRIBUIÇÃO DOS CORREDORES ............................................................................ 88 

TABELA 15: LISTAGEM DOS PRINCIPAIS EIXOS VIÁRIOS .............................................................. 95 

TABELA 16: LISTAGEM DAS PONTES EXISTENTES........................................................................... 96 

TABELA 17: TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO CONFORME ZONEAMENTO ................................. 108 

TABELA 18: ACESSO À ILUMINAÇÃO - DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES .................. 111 

TABELA 19: ACESSO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - DOMICÍLIOS PARTICULARES 

PERMANENTES .......................................................................................................................... 112 



 

 

 

TABELA 20: EQUIPAMENTOS DE SAÚDE POR REGIÃO ................................................................ 114 

TABELA 21: EQUIPAMENTOS DE ENSINO POR REGIÃO .............................................................. 115 

TABELA 22: EQUIPAMENTOS CULTURAIS POR REGIÃO............................................................... 117 

TABELA 23: EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS POR REGIÃO............................................................. 118 

TABELA 24: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL POR REGIÃO ............................................ 119 

TABELA 25: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA POR REGIÃO ...................................................... 120 

TABELA 26: EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER POR REGIÃO ................................................ 121 

TABELA 27: ÁREAS VERDES POR REGIÃO .................................................................................. 122 

 

ANEXO 1 .................................................................................................................................. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEITURA TÉCNICA | PÁG. 7 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Em atendimento ao Termo de Referência da contratação do presente trabalho, este 

relatório apresenta o resultado da leitura técnica. 

 A leitura técnica, segundo o referido TR “é o diagnóstico técnico do município, 

demonstrando a situação atual e as tendências da dinâmica urbana”. Inclui levantamento de 

dados e informações que caracterizam condicionantes e potencialidades físico-ambientais 

locais.  Além disto inclui também uma avaliação da atual legislação urbana de Teresina. 

Revela a diversidade e analisa problemas e tendências para o desenvolvimento local, para 

cada zona da cidade e considerando o contexto regional no qual o Município está inserido.  

No cumprimento deste objetivo, este documento expressa o acúmulo alcançado a 

partir da coleta e análise de informações e de um conjunto de reuniões realizadas com 

distintos órgãos da Administração Municipal, através do qual foi possível identificar-se as 

principais preocupações de cada segmento. Nesta construção foi fundamental o 

envolvimento dos gestores municipal, em especial os da SEMPLAN/PMT. 

Destacam-se também como insumos, os planos setoriais desenvolvidos 

preliminarmente e a Agenda 2030 – fundamentais para a elaboração desta etapa do 

processo de revisão e atualização da legislação urbana de Teresina. 

O documento estrutura-se a partir dos seguintes capítulos: 

 Caracterização e contextualização; 

 Compilação e análise da legislação urbanística; 

 Uso e ocupação do solo; 

 Questão habitacional; 

 Restrição à ocupação, expansão e adensamento;  

 Mobilidade urbana; 

 Saneamento ambiental; 

 Demais itens de infraestrutura e equipamentos. 
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2. LEITURA TÉCNICA: 

 

a) CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO 

MUNICÍPIO1 

a.1. Identificação e análise da contextualização física, 

geográfica, econômica, social do município e relatório da 

evolução histórica da cidade no contexto regional, 

apontando seus marcos de origem e referências históricas 

Teresina, capital do Estado do Piauí, é um município localizado na Mesorregião do 

Centro-Norte Piauiense. Seu território urbano é marcado pela presença de dois cursos 

d'água importantes – o rio Parnaíba, maior do Estado do Piauí, e o rio Poti. O rio Parnaíba é 

perene e no período chuvoso sua vazão pode chegar a 433 milhões de metros cúbicos de 

água por dia. O rio Poti, embora intermitente, no trecho que corta o Município de Teresina 

permanece com água durante todo o ano. Apresenta uma vazão média anual de 121 metros 

cúbicos por segundo de volume de água. A presença destes cursos d´água na malha urbana 

de Teresina exigiu a construção de uma estrutura significativa de transposição através de 10 

pontes2.  

O relevo é bastante plano, com exceção da região onde localiza-se o bairro Monte 

Castelo, ao sul, e nas proximidades dos bairros Satélite e Vila Bandeirante, ambos na zona 

leste – onde se encontra uma topografia mais acidentada. Seus principais acessos 

rodoviários são: do norte, a PI112; do leste, a BR343; do sul, a BR316 e a PI130; e do oeste, a 

BR316. A situação geográfica do município e o seu raio de influência nas cidades do interior 

do Nordeste e na região Norte brasileira, impulsionam o desenvolvimento de atividades de 

comércio e prestação de serviços. 

Por Teresina apresentar uma extensão significativa, fator que dificultava a 

administração pública da cidade, em 2000 o governo municipal aprovou a Lei n° 2.960 e 

2.965 que subdividiu o território de Teresina em cinco áreas de ação da Prefeitura , sendo 

quatro urbanas denominadas Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Centro-

Norte, Sul, Leste e Sudeste; e uma SDU Rural. A criação das SDU’s tem como principal 

                                                 
1
 Tendo em vista esse tema já ter sido aprofundado no Plano Municipal de Saneamento Básico (2016), Plano 

Diretor de Drenagem Urbana (2012) e Agenda 2030 (2015), a Latus Consultoria sintetiza aqui os elementos 

principais que são relevantes para um diagnóstico de Plano Diretor, atualizando as informações quando for o 
caso. 
2
 BRASIL, Ministério da Integração Nacional. Plano de Ação Integrado e Sustentável para a  RIDE Grande 

Teresina. Diagnóstico Situacional Participativo. Teresina, 2014. (Disponível em: http:// 
semplan.teresina.pi.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/Ride-_Diagnostico-Situacional-Participativo.pdf) 
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objetivo aproximar os serviços públicos à população. A descentralização facilitou a 

identificação das peculiaridades de cada área e as demandas necessárias. 

 

TABELA 01: SDU’S URBANAS 

SDU URBANA ÁREA TERRITORIAL (%) POPULAÇÃO RESIDENTE (%)  DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

CENTRO - NORTE 71,51 km² (29,8%)  228.906 pessoas (29,8%) 3.201 hab/km² 

SUL  68,88 km² (28,7%)  237.059 pessoas (30,9%) 3.442 hab/km² 
LESTE 62,87 km² (26,2%)  167.443 pessoas (21,0%) 2.663 hab/km² 

SUDESTE 36,69 km² (15,3%)  134.119 pessoas (17,5%) 3.655 hab/km² 

Fonte: SEMPLAN. 

 

FIGURA 01: DIVISÃO TERRITORIAL DAS SDU’S URBANAS 

 

Fonte: SEMPLAN. Elaboração: Latus Consultoria. 

A importância regional do município de Teresina vem da sua origem. Foi fundada em 
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1852 já para tornar-se capital do Piauí, na Chapada do Corisco, à margem do rio Parnaíba.  

Sua localização no território originou-se de uma visão estratégica não só pela proximidade 

do rio, mas sobretudo pela possibilidade de disputar a centralidade regional com o 

município maranhense Caxias, importante centro de mercado da época.  

No início da década de 1850 a capital do Piauí era a cidade de Oeiras, localizada no 

centro do Estado, sem nenhuma atividade comercial desenvolvida, cujo isolamento 

a impedia de destacar-se como entreposto comercial. A escolha da Vila do Poti, às 

margens do Rio Parnaíba como nova capital da Província tem a ver com a 

navegabilidade do Rio, topografia plana e centralidade comercial, ou seja, a cidade 

foi pensada como um polo econômico em potencial.
3
 

O núcleo inicial de Teresina foi implantado seguindo um modelo xadrez que gerou as 

primeiras 100 quadras para a nova cidade. Inicialmente, através deste modelo, previa -se 

uma expansão territorial no sentido oeste/leste, ocupando a área compreendida entre os 

rios Parnaíba e Poti. Contudo, a expansão inicial acabou se configurando no sentido 

norte/sul, devido à localização de equipamentos urbanos que se tornaram polos atratores, 

como: o Cemitério São José (1862) ao norte e a Igreja Nossa Senhora do Amparo (1864) ao 

sul, além do comércio com a Vila Poti na zona norte 4.  

Ao longo de sua história, Teresina foi expandindo a ocupação do seu território e a sua 

população foi aumentando e tornando-se cada vez mais urbana. A urbanização da população 

teve grande impulso no século XX graças ao processo de industrialização e com o 

consequente desenvolvimento das demandas de comércio e serviços. Teresina – capital do 

Estado – atrai a população do interior, de cidades de pequeno porte e das zonas rurais. Atrai 

por oferecer os serviços em geral e de administração pública; atrai pessoas em busca de 

emprego e melhores condições de vida.  

A urbanização do território na primeira metade do século XX manteve-se no sentido 

norte/sul e se deu de forma descontínua. Segundo VIANA,  

Nas décadas de 1940/1950, as transformações espaciais em Teresina foram 

determinantes para o crescimento horizontal da cidade. As zonas Norte e Sul 

destacaram-se com a construção de vários bairros, a exemplo do Mauá, Vila 

Operária, Vila Militar, Feira de Amostra e Matadouro. Estes bairros modificaram a 

paisagem da zona Norte e criaram um contraste na paisagem, pois, próximos às 

áreas densamente povoadas, existiam vazios populacionais. Os bairros Cabral e 

Ilhotas constituíam, nesse momento, a periferia do Centro. A zona Sul teve a sua 

expansão determinada pelos bairros Piçarra, Vermelha, São Pedro e Tabuleta, 

preenchendo os espaços entre os rios Poti e Parnaíba. O limite da expansão do 

                                                 
3
 CARCARÁ, Maria Clara M.; LEAL JUNIOR, Jose Hamilton . Região Integrada de Desenvolvimento- Ride Grande 

Teresina: Isolamento e dispersão no planejamento urbano. in: VIII Seminário Internacional de Investigacion en 

Urbanismo, 2016, Anais... Balneario Camboriu: UNIVALI, UPC, 2016. 1 CD-ROM. ISSN 2385-7714 
4
 LIMA, Paulo Henrique Gomes de. Promoção Imobiliária em Teresina/PI: Uma análise do desenvolvimento da 

produção privada de habitações – 1984/1999. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós -

Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, 2001. (Disponível em: 
http://www.liber.ufpe.br/teses/arquivo/20040722151835.pdf) 
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espaço urbano estava compreendido entre as avenidas Miguel Rosa e Frei Ser afim.
5
 

A partir dos anos 50, mudanças importantes ocorreram em Teresina e na forma de 

ocupação de seu território. O desenvolvimento da rede de transportes rodoviários, a 

dinamização econômica do Estado, a construção da barragem Boa Esperança e a ampliação 

da rede de serviços e de comércio, provocaram o crescimento da capital. Surgem conjuntos 

habitacionais – como Parque Piaui, localizado ao sul – que se tornam importantes indutores 

de expansão urbana 6. Assim como equipamentos públicos importantes, como: o Aeroporto 

Petrônio Portela (1967) e a Universidade Federal do Piauí (1970). 

Merece destaque o papel que a construção de conjuntos habitacionais populares teve 

no processo de expansão da ocupação urbana do território de Teresina, especialmente após 

1965 com a criação da COHAB-PI (Companhia de Habitação do Piauí). Em consequência de 

uma política habitacional que segregava as famílias de baixa renda dos territórios mais 

centrais e urbanizados da cidade, a malha urbana foi se expandindo e um espaço urbano 

fragmentado foi sendo gerado. A partir da metade da década de 70, mais de 7.000 unidades 

foram construídas. MELO e BRUNA apontam em seu trabalho que até 1990, foram 

construídos em Teresina, 43 conjuntos habitacionais com mais de 30 mil unidades 

habitacionais no total. E, nos anos 90 até 2001, com recursos do FGTS, mais 46 foram 

construídos, agregando mais quase 15 mil unidades habitacionais.  

Esses conjuntos habitacionais surgiram como novos bairros para os quais se levava 

a infraestrutura básica necessária, incl usive vias de acesso. São construções, que 

hoje integram enormes bairros já incorporados ao tecido urbano, mas que na 

ocasião de sua construção estavam totalmente desconectadas da área urbana. 

Situavam-se em locais ermos e desérticos, formando verdadeiras cidades-

dormitórios que foram implantadas a partir de terraplanagens excessivas, com 

graves danos ambientais.
7
 

Mais recentemente, ações relacionadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida, do 
Governo Federal, corroboraram com este modelo disperso de ocupação. Desde o ano de 

2009, empreendimentos foram lançados em distintas zonas da cidade e, de forma geral, sem 
a infraestrutura e os serviços necessários. Reproduzindo um padrão de ocupação 

insustentável do território8. 

Estudo recente sobre economia urbana aponta que, atualmente, a concentração de 

lançamentos imobiliários (a qual revela vetores de crescimento urbano) está distribuída da 
seguinte forma 9 : 

                                                 
5
 VIANA, Bartira Araujo. O sentido da cidade: entre a evolução urbana e o processo de verticalização. (artigo 

disponível em: http://www.cepro.pi.gov.br/download/200806/CEPRO04_7f55491295.pdf) 
6
 idem 

7
 MELO Constance de Carvalho; BRUNA, Gilda Collet, Desenvolvimento urbano e regional de Teresina, Piauí, 

Brasil  e sua importância no atual quadro de influência na Rede Urbana Regional no Brasil. (Disponível em: 

http://www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sess%C3%A3o%2037/245A.pdf)  
8
 MELO, Constance de Carvalho.A dispersão urbana e habitação popular em Teresina – PI. Tese de doutorado 

apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2015. (Disponível em: 

http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/491)  
9
 Para fins administrativos, foi criada em 2000, divisão territorial em quatro áreas de atuação da Prefeitura, 
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▪ 46% das unidades no território da SDU Leste- renda média e alta ; 

▪ 35% das unidades no território da SDU Sudeste – renda média e alta; 

▪ 12% das unidades no território da SDU Sul – baixa renda. 

Segundo a interpretação dos autores, esta dinâmica de mercado acompanha a maior 
disponibilidade de infraestrutura urbana. 

 

FIGURA 02: EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO URBANO DE TERESINA 

                                                                                                                                                         
com a finalidade de colocar os serviços prestados mais próximos da população teresinense, sendo quatro 
urbanas – Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro-Norte, Superintendência de Desenvolvimento 

Urbano Sul, Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste, Superintendência de Desenvolvimento 
Urbano Sudeste. 
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Elaboração: Latus Consultoria 

a.2. Identificação e mapeamento das principais condicionantes 

físico-ambientais do município 

Para subsidiar o processo de revisão do modelo de ocupação territorial de Teresina, 
cabe a identificação e síntese dos principais condicionantes físico-ambientais que o 

município apresenta. Com este propósito, descreve-se a seguir a referida síntese. 
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TEMPERATURAS MÉDIAS  

Não se verifica significativa oscilação da temperatura média mensal ao longo do ano 

no município de Teresina, assim como, em toda a região nordeste brasileira. Devido à sua 
localização geográfica nas proximidades da linha do Equador, a incidência da radiação solar é 

quase perpendicular e intensifica o calor sobre a região. A temperatura média em Teresina é  
de 27,7o C, sendo o mês mais quente, outubro, quando as temperaturas chegam a 36,5o C. O 
mês que alcança menores temperaturas é julho, chegando a 20,4o C. 

 

GRÁFICO 01: TEMPERATURAS AO LONGO DO ANO 

 
Fonte: PMT/SEMPLAN 

 
ACIDENTES GEOGRÁFICOS 

O município se encontra na estrutura geológica correspondente à porção centro-
oriental da Bacia Sedimentar do Parnaíba.  A parte mais rebaixada corresponde à Formação 

Piauí, unidade mais antiga constituída por arenitos calcíferos, siltitos e folhelhos. Essa 
Formação aflora ao longo dos vales dos rios Parnaíba e Poti e, ainda, nos vales dos afluentes 
do Parnaíba: Riacho São Vicente (extremo norte do município) e riachos Lages e Fundo 
(extremo sul do município), desde cerca de 50 a 70 metros, “ora sob planícies e terraços 
fluviais de 50 a 70 metros de altitude, aproximadamente, ora como morrotes residuais que 

alcançam até 120 m de altitude”.10  

Já a Formação Pedra de Fogo, sobreposta à Piauí, aflora de norte a sul, em cerca de 

60% do território municipal. Suas altitudes chegam a 100, 120 e até cerca de 240 metros de 
altitude, em áreas retrabalhadas pela drenagem, isolando morros residuais. 

A formação Pastos Bons, corresponde a superfícies de cimeira, numa pequena área a 
sudeste do município, atingindo até 250m.  

Segundo relatório do Plano de Saneamento Básico de Teresina,  

Quanto à geomorfologia, o território teresinense é caracterizado por estruturas 
monoclinais e homoclinais, que abrangem camada de sedimentos, com leves 

inclinações, formando uma topografia tubular e assimétrica (Teresina: Banco de 

                                                 
10

 LIMA, Iracilde Maria de Moura Fé. O relevo de Teresina, PI: compartimentação e dinâmica atual. IX 

ENANPEGE, 2011. (Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/308697215 
_O_RELEVO_DE_TERESINA_PI_ COMPARTIMENTACAO_E_DINAMICA_ATUAL)  



 

 

 

LEITURA TÉCNICA | PÁG. 15 

Dados, 2011). O relevo do município conta com uma das mais baixas altitudes do 
Estado (100-150m), formando uma área de chapada com relevo plano e suaves 

ondulações
11

.  

DIREÇÃO DOS VENTOS 

Estudos pesquisados apontam que a direção predominante dos ventos em Teresina é a 
Sudeste, para os períodos secos e chuvosos.  Seguem as direções: Nordeste, Leste e Norte 12.  

A velocidade média do vento é de 1,5 m/s com valores máximos e mínimos 
acontecendo na primavera e outono, respectivamente, sendo que se observa um aumento 
de velocidade na estação seca em relação à estação chuvosa e no período diurno em relação 
ao noturno. As maiores velocidades encontram-se nos meses de julho a novembro - com 
velocidade oscilando entre 1,6 a 1,8 m/s - e as menores velocidades do vento estão 
centrados nos meses de dezembro a abril - com oscilação de 1,3 a 1,5 m/s.13 

 
VEGETAÇÃO PREDOMINANTE 

Segundo o IBGE14, o bioma de Teresina é composto pelo Cerrado e Caatinga. O 

Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul, é considerado um hotspots15 mundial de 
biodiversidade. Além de sua relevância ambiental, o Cerrado possui grande importância 

social devido às comunidades que ainda sobrevivem dos seus recursos naturais. 

Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são regularmente consumidos pela 

população local e vendidos nos centros urbanos, como os frutos do Pequi (Caryocar 
brasiliense), Buriti  (Mauritia flexuosa), Mangaba (Hancornia speciosa), Cagaita 
(Eugenia dysenterica), Bacupari (Salacia crassifolia), Cajuzinho do cerrado 

(Anacardium humile), Araticum (Annona crassifolia) e as sementes do Barú 
(Dipteryx alata).

16
 

Mesmo com sua comprovada importância, esse bioma é o segundo do Brasil que mais 

sofreu, e continua sofrendo, alterações com a ocupação humana. O Cerrado possui ínfima 
porcentagem de áreas sobre proteção integral. Algumas espécies de sua fauna já estão em 

perigo de extinção, como a arara azul, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. 

A Caatinga também tem sua preservação ameaçada, principalmente pelo consumo 

ilegal de lenha nativa e pela acelerada expansão da agricultura. O desmatamento na 
Caatinga chega a 46% de sua área total, e mesmo com a criação de novas unidades  de 

conservação, a porcentagem de área de proteção integral ainda é de apenas, 

                                                 
11

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Plano Municipal de Saneamento Básico. Teresina, 2015. 
12

 COÊLHO MACIEL, Alana; MAINAR DE MEDEIROS, Raimundo. Estudo da direção predominante do vento em 

Teresina – Piauí. (Disponível em: http://congressos.ifal.edu.br/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/ 
viewFile/595/362) 
13

 SILVA, Virgínia Mirtes de Alcântara; MAINAR DE MEDEIROS, Rai mundo; PATRÍCIO, Maria da Conceição 
Marcelino; GOMES FILHO,Manoel Francisco. Caracterização da velocidade média dos ventos no município de 

Teresina-PI. Universidade Federal de Campina Grande, Curso de Meteorologia. (Disponível em: http://ec2 -107-
21-65-169.compute-1 .amazonaws.com/content/ABAAAgNuAAL/caracterizacao-velocidade-media-dos-ventos-
no-municipio-teresina-pi) 
14

 IBGE Cidades. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun= 
221100&search=||infogr%E1ficos:-dados-gerais-do-munic%EDpio 
15

 Termo utilizado para áreas que possuem grande quantidade de espécies endêmicas com alto grau de 

ameaça. 
16

 Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga 
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aproximadamente, 1%.  A principal característica de sua flora, denominada xenófila, é sua 
resistência ao tempo seco e a falta de água. A vegetação é composta tanto por estrato 
arbóreo, quanto arbustivo e herbáceo. Geralmente as plantas possuem folhas miúdas, casca 
grossa e tronco espinhento, para evitar a perda de água. Alguns exemplos de sua flora são o 
ipê roxo, o cumaru, a carnaúba e a aroeira. Já os representantes de sua fauna são o preá, da 
asa branca e o do tamanduá-mirim, a onça pintada e a jaguatirica. 

Ainda do ponto de vista da caracterização ambiental, Teresina possui incidência de 
Mata Atlântica no seu território. A área urbana da capital está quase que totalmente 
inserida na área de proteção desse bioma, conforme a Lei nº 11.428 de 2006 17. Essa Lei 

regulamenta as exigências para conservação, proteção, regeneração e utilização da Mata 
Atlântica. Esse bioma é formado por um conjunto de formações florestais (Ombrófila Densa , 

Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) e demais 
ecossistemas associados.18 

FIGURA 03: ÁREA DE PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

REGIME PLUVIAL 

A precipitação em Teresina é desigual ao longo do ano19, sendo  insuficiente em todas 

as estações do ano20. De Janeiro a Abril a concentração de chuva é elevada, cerca de 75,6% 
da precipitação do ano, sendo o mês de Março o mais chuvoso, com altura média 
                                                 
17

 Ministério do Meio Ambiente (Disponível em: http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica/mapa-da-

area- de-aplicacao) 
18

 Portal Brasileiro de Dados Abertos (Disponível em: http://dados.gov.br/dataset/cren_vegetacaosb23) 
19

 SEMPLAN - Teresina: Caracterização do Município. (Disponível em: http://semplan.teresina.pi.gov.br/ wp-

content/uploads/2016/08/TERESINA-Caracteriza%C3%A7%C3%A3o-do-Munic%C3%ADpio.pdf) 
20

 MEDEIROS, Raimundo Mainar de; SILVA, Vicente de Paulo Rodrigues da; FILHO, Manoel Francisco Gomes; 
FRANCISCO, Paulo Roberto Megna. Aplicação da teoria da entropia no estudo da precipitação pluvial em 

Teresina-PI. (Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAg9yIAK/aplicacao-teoria-entropia-no- 
estudo-precipitacao-pluvial-teresina-pi) 
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precipitada de 321 mm. O período seco inicia no mês de Maio até o mês de Dezembro, 
sendo o período mais crítico do mês de Julho a Setembro. A umidade relativa do ar de 
Teresina ao longo do ano reflete esta situação, apresentando períodos de ar saturado com 
vapor d’água, como também de ar seco. 

Conforme dados acumulados no período de 1913 a 2010, a precipitação média anual 
de Teresina se manteve relativamente a mesma ao longo desses quase 100 anos. A maior 
variação constatada foi no final da década de 1940, onde os índices pluviométricos 
aumentaram significativamente.21 

 

GRÁFICO 02: PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL 1914-2009 

 
Fonte: SEMPLAN 

 
HIDROGRAFIA, LAGOS, CÓRREGOS E CURSOS D'ÁGUA 

A fundação de Teresina tem direta conexão com a hidrografia presente. O 
desenvolvimento econômico da cidade, desde a sua fundação, se deve especialmente pela 
sua rica hidrografia, que faz parte da grande bacia do Parnaíba. A região hidrográfica do 
Parnaíba é a segunda mais importante da região Nordeste e é a mais extensa das bacias da 
região. 

A região ocupa uma área de 333.056 km², o equivalente a 3,9% do território 
nacional, e drena a quase totalidade do estado do Piauí (99%) e parte do Maranhão 
(19%) e Ceará (10%). O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a 

maioria dos afluentes localizados à jusante de Teresina são perenes e supridos por 
águas pluviais e subterrâneas.

22
 

O principal representante da bacia é o rio Parnaíba, que divide o estado de Piauí com o 
estado do Maranhão. Esse rio possui a segunda maior extensão da região Nordeste 
(1.485km) com sentido Sul - Norte de escoamento. Em Teresina, o rio Parnaíba possui 

traçado praticamente retilíneo e está em seu médio curso, percorrendo 55,57 km da zona 
                                                 
21

 Idem. 
22

 Agência Nacional das Águas (Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/Parnaiba.aspx) 
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urbana. O mesmo possui uma largura de calha relativamente contínua ao longo da cidade, 
entre 300 e 400 metros, apenas aumentando a partir da confluência com o rio Poti. O rio 
Parnaíba possui vários afluentes e ligações com diversos lençóis subterrâneos. Desta forma a 
cidade conta com muitos mananciais hídricos subterrâneos, com água de qualidade para o 
aproveitamento da população. 

Já o afluente da margem direita do Rio Parnaíba, o rio Poti, possui um traçado mais 
acidentado e está em seu baixo curso no território de Teresina. Apresenta 53,73 km de 
extensão dividindo a área urbana da capital, com largura de calha que varia de 150 a 170 
metros.  

Na região Norte da cidade, onde os rios se encontram, estão as planícies fluviais com a 
presença de inúmeras lagoas. Essas planícies também são chamadas de planícies de 

inundação, ou popularmente como várzeas, pois são áreas suscetíveis a alagamento no 
período de cheias dos rios, que ocorrem geralmente no período de chuvas. A vazão do rio 

Parnaíba pode chegar a 433 milhões de metros cúbicos de água por dia nos meses mais 
chuvosos, enquanto que o rio Poti a 121 metros cúbicos.23 

Em Teresina são identificadas três macrobacias de escoamento das águas pluviais na 

área urbana24. O rio Parnaíba possui contribuição direta de uma macrobacia, enquanto que 
o rio Poti recebe contribuição de duas macrobacias, uma situada na margem direita e a 

outra na margem esquerda. As microbacias foram divididas ao todo em 70 sub-bacias, 22 na 
macrobacia do rio Parnaíba, 16 na macrobacia da margem direita e 32 na margem esquerda 

do rio Poti. Já na área rural encontram-se quatro bacias hidrográficas. Essas macrobacias 
possuem grandes áreas e as extensões dos rios são superiores aos da área urbana. Ao 

contrário das bacias urbanas, as bacias rurais estão localizadas nos pontos de maior altitude 
no município. 

 

 

 

 

 

FIGURA 04: HIDROGRAFIA DE TERESINA 

                                                 
23

 JÚNIOR, José Ferreira Mota; SILVA, Teresa Cristina Ferreira da. AS PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO FLUVIAIS DO 
PARNAÍBA E POTI EM TERESINA-PIAUÍ-BRASIL: TRANSFORMAÇÕES (IN) SUSTENTÁVEIS (1980-2004). 
(Discponível em: 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal11/Procesosambientales/Impactoambiental/12.pdf  
24

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Plano Diretor de Drenagem Urbana. Teresina, 2012. 
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Fonte: Plano Diretor de Drenagem Urbana (2012). Elaboração: Latus Consultoria. 

 

Voltando a época da fundação da capital, Saraiva já considerava essa região de 
encontro dos rios inadequada para ocupação, por esse motivo a mudança do local de origem 
na região onde hoje se encontra o centro da cidade. Entretanto, com o passar do tempo essa 
parcela inundável foi sendo vista como uma área de expansão urbana. Os espaços vazios 
foram preenchidos com conjuntos habitacionais, na sua maioria precários. 

Ressalta-se que a cidade “mesopotâmica” de Teresina ao longo das últimas 
décadas; vem sofrendo intensa ocupação das áreas ribeirinhas, marcadas 

principalmente pelas habitações inadequadas resultantes do processo de 
urbanização desordenado. Isso se caracteriza como a desorganização espacial, 
devido à falta de um efetivo ordenamento do espaço urbano.

25 

Atualmente a região Norte abriga grande parte da população de Teresina. Esses 
moradores sofrem constantemente com as inundações recorrentes dos rios, agravadas pela 
                                                 
25

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Plano Municipal de Saneamento Básico. Teresina, 2016. 
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ocupação urbana que não respeita os aspectos naturais do local. A construção de moradias 
irregulares, o asfaltamento das vias mais próximas, a utilização dos rios para depósito de 
resíduos sólidos, entre outras práticas insustentáveis, acabam provocando a acelerada 
extinção da fauna e flora da região. 

 
TIPOLOGIA DE SOLOS 

Teresina apresenta dois tipos de solos predominantes 26. Na área urbana prevalece o 
tipo Latossolo Amarelo. Esse solo possui cor, textura e estrutura relativamente uniformes, 
profundos e muito profundos, bem drenados e com textura principalmente argilosa e muito 
argilosa. Não é um solo adequado para a agricultura, pois apresenta baixo teor de fertilidade 
natural, por ter baixa soma de bases. Desta forma é necessária a correção da acidez e 
adubação nas plantações nesse solo. Também não é recomendada a atividade pecuária, pelo 
risco de degradação pela erosão hídrica.27 

Já na área rural o tipo dominante é o Podzólico Vermelho Amarelo, que possui 

características muito semelhantes ao Latossolo Amarelo. Apresenta um perfil de coloração 
variável, com baixa fertilidade e alta acidez, porém como está presente em relevos planos e 

suavemente ondulados, facilita o manejo de máquinas agrícolas. 

Em uma pequena parcela ao sul do município pode-se encontrar o solo do tipo 

Brunizem Avermelhado. Seu perfil é pouco profundo e apresenta pedras na superfície e/ou 
misturadas ao solo. Em contraponto aos demais tipos encontrados, esse solo possui ótima 
fertilidade natural, porém também não é recomendado para a atividade agrícola, pela sua 

suscetibilidade à erosão hídrica e por geralmente estar situado em relevos acidentados, 
pedregosos e de baixa profundidade, dificultando a operação de máquinas.  

a.3. Relatório e mapeamento da caracterização econômico-

social do Município 

A análise da dimensão econômica é parte fundamental para um processo de alteração 

do plano diretor e pode ser melhor compreendida através da pergunta: que 

desenvolvimento queremos e como faremos para atingi-lo? O plano diretor é, antes de tudo, 

um instrumento de planejamento municipal que tem como objeto, entre outros, regular a 

função social da cidade e da propriedade. A organização da produção no território, bem 

como a distribuição dos trabalhadores e dos e empreendimentos, dos locais de trabalho e 

serviço é ponto de partida para o diagnóstico e tomada de decisão no momento de revisão 

do plano diretor.28 

                                                 
26

 EMBRAPA Solos; Levantamento detalhado dos solos da área da UEPAE de Teresina, PI.  (Disponível em: 
https://www.embrapa.br/solos/busca-de-publicacoes/-/publicacao/336005/levantamento-detalhado-dos-
solos-da-area-da-uepae-de-teresina-pi 
27

 AGEITEC Agência Embrapa de Informação Tecnológica (Disponível em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br 
/gestor/territorio_mata_sul_pernambucana/arvore/CONT000gt7eon7j02wx7ha087apz21f7726p.html)  
28

 BRASIL. Benny Schasberg. Ministério das Cidades. Plano Diretor Participativo : guia para a elaboração pelos 
municípios e cidadãos. Brasília: MCidades, 2004. 
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Desta forma, apresenta-se a seguir uma série de indicadores que auxiliarão nas 

decisões a serem tomadas na revisão do plano diretor de Teresina e que analisados de forma 

integrada, auxiliarão na definição do modelo de desenvolvimento urbano desejado. 

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS MAIS RELEVANTES 

Em 2010, segundo o Atlas Brasil (produzido pelo PLNUD em parceria com o IPEA e a 

FJP), das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 3,36% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,10% na indústria extrativa, 7,62% na indústria de 

transformação, 8,91% no setor de construção, 1,02% nos setores de utilidade pública, 

20,45% no comércio e 55,22% no setor de serviços. Verifica-se através destas proporções, a 

importância do setor terciário representado pelo comércio e pelo serviço.  

Do ponto de vista do Valor Adicionado, segundo o IBGE, a Agropecuária representava 

apenas 0,3% da produção de Teresina, quando que a indústria representava 23,4%, os 

serviços 57,8% e a administração pública 18,5%,para o ano de 2014, ratificando os dados 

anteriores.  

De fato, o comércio e a prestação de serviços têm grande importância para a 

economia teresinense. O setor primário, conforme os dados, tem uma participação muito 

pouca expressiva na economia de Teresina, porém com potencialidade para crescimento. 

Observamos que o território rural da cidade é enorme, e com atributos físicos adequados à 

produção. O setor secundário – da indústria de transformação - vem apresentando nos 

últimos anos significativo crescimento com destaque para construção civil.  No que diz 

respeito às atividades importantes no setor industrial, destaca-se ainda a confecção, a 

produção cerâmica, de alimentos e bebidas, o setor gráfico, a indústria de mobiliário e o 

setor químico e metalúrgico. Já no Setor terciário, mais desenvolvido na cidade, tem 

destaque os de serviços de saúde e, em segundo lugar, o educacional. Ambos estão mais 

localizados no centro e leste do município.  

TABELA 02: PIB E VALOR ADICIONADO BRUTO - 2014 

  
  

PIB (R$ 
1.000)  

  

PIB per 
capita (R$) 

  

VAB (R$ 1.000) 

AGRO INDU SERV ADM. PÚBLICA TOTAL 

Teresina 17.762.266 21.130,46 47.358 3.618.379 8.946.076 2.865.117 15.476.930 
   0,3% 23,4% 57,8% 18,5% 100,0% 

Fonte: IBGE  

ÍNDICE DE DESEMPREGO 

A População Economicamente Ativa (PEA) 29 engloba o potencial de mão de obra 

                                                 

29
 Segundo o IBGE: População Economicamente Ativa compreende o potencial de mão de obra com que pode 

contar o setor produtivo, isto é, a  população ocupada e a população desocupada, assim definidas: população 
ocupada – aquelas pessoas que, em um determinado período de referência, estavam exercendo atividade 
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disponível para os setores produtivos. Esse potencial é formado pela população ocupada 

(que tem trabalho, seja na categoria de empregado, autônomo, etc.) e pela população 

desocupada (pessoas que não têm trabalho, mas que estão dispostas a trabalhar e tomarem 

providências quanto a isso). 

Como podemos observar no gráfico a seguir, a PEA de Teresina para o ano de 2010 

representa 68,5% do universo. Já a PEA desocupada no Município é de 9,4%. Podemos 

observar uma significativa melhora desses dados se comparados com os do ano de 2000. 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, entre 2000 e 2010, a  taxa de 

atividade da população de 18 anos ou mais passou de 66,69% em 2000 para 68,47% em 

2010. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação passou de 16,00% em 2000 para 9,42% em 

2010. 

GRÁFICO 03: PEA TERESINA 

 
Fonte: PNUD, IPEA, FJP  

 
CRESCIMENTO OU REDUÇÃO POPULACIONAL 

O significado da dinâmica demográfica pode ser até mais importante do que a 

evolução de indicadores econômicos tradicionais associados ao valor da produção regional – 

tais como Produto Interno Bruto (PIB) ou Valor Agregado Bruto (VAB) totais ou setoriais – 

para revelar quão atrativo (ou quão pouco atrativo) é um território na comparação com as 

demais alternativas de imigração disponíveis aos cidadãos30.  

Teresina possuía em 2016 uma população estimada pelo IBGE de 847.430 habitantes, 

com quase que 95% em área urbana. Podemos observar na tabela a seguir, a dinâmica de 

                                                                                                                                                         
remunerada, ou que estavam empregadas sem trabalhar (por exemplo, em período de férias). População 

Desocupada - aquelas pessoas que não estavam exercendo atividade remunerada, em um determinado 
período de referência, mas estavam à procura de emprego (consultando pessoas, jornais, etc.).  

30
 PAIVA, Carlos Águedo. Estruturação das bases teóricas e informacionais para o planejamento do 
desenvolvimento endógeno dos municípios e microrregiões do território de influência do Parque  

Tecnológico de It aipu: (Pesquisa PTI – AMOP). In: Fundamentos teórico-empíricos do plano de 
desenvolvimento da região AMOP-CAIOPAR. Foz do Iguaçu: PTI, 2013. 

População  

economicamente ativa 
ocupada 

População  

economicamente ativa 
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crescimento da população do município.  

 Na década de 1940 observa-se que a população urbana e rural era muito semelhante, 

dos 67.641  teresinenses, 51,3% viviam em área urbana e 48,7% em área rural. Passados 10 

anos, a população cresceu 34%, passando para 90.723 habitantes em 1950, destes, 56,7% 

vivendo em área urbana. Na década de 1960, um novo Censo foi realizado e vemos um 

crescimento mais acentuado: a população do município aumenta 57%, chegando ao total de 

142.691 habitantes. A taxa de urbanização nesse ano passou para 68,9%. Na década de 60 

Teresina continuou sua tendência de crescimento (55%) chegando em 1970 a uma 

população de 220.487 habitantes, 82% em área urbana. De 1970 a 1980 se deu a década de 

maior crescimento: 71%, aumentado sua população em 157 mil habitantes, uma média de 

mais de 15 mil novos habitantes em cada ano. O Censo de 1980 apresentou uma população 

de 377.774 habitantes, com quase 90% em área urbana.  Observamos que essa tendência, 

de uma população urbana maior que 90%, se mantém nas próximas décadas. Em 1991, de 

uma população de 599.272 habitantes (crescimento de 61% em referência ao Censo 

anterior) 92,9% viviam em área urbana. Em 2000 observa-se um crescimento (19%) mais 

tímido da população, chegando essa a 715.360 habitantes. Por último, ainda observando os 

dados censitários, temos que em 2010 a população de Teresina chegou ao número de 

814.230 habitantes com quase 95% deles em área urbana. 

TABELA 03: SÉRIE HISTÓRICA – POPULAÇÃO TERESINA/PI 

ANO População Total 
Densidade 

Demográfica 
(hab/km²) 

Var. 
Pop 

Pop. Urbana Pop. Rural 

1940 67.641 37,39 - 34.695 51,30% 32.946 48,70% 

1950 90.723 50,15 34% 51.417 56,70% 39.306 43,30% 

1960 142.691 78,88 57% 98.329 68,90% 44.362 31,10% 

1970 220.487 121,88 55% 181.062 82,10% 39.425 17,90% 

1980 377.774 205,63 71% 339.042 89,75% 38.732 10,25% 

1991 599.272 329,58 61% 556.911 92,90% 42.361 7,10% 

2000 715.360 425,86 19% 677.470 94,70% 37.890 5,30% 

2010 814.230 584,93 14% 767.557 94,30% 46.673 5,70% 

Fonte: IBGE 

É importante ainda destacar que o processo de urbanização da população verificado se 

deu tanto pela migração da população do interior para a cidade, como também pela 

sucessiva ampliação dos limites do perímetro urbano que transformou através de um ato 

normativo, territórios originalmente rurais em urbanos. 

Observando as estimativas para população realizadas para os anos após o último 

Censo do IBGE, verificamos a tese de que o crescimento continua, porém agora menor, 

sendo de 1%, de 2011 a 2012, 0,8% de 2012 a 2013, de 0,5% de 2013 a 2014 e de apenas 

0,4% de 2014 a 2015 e de 2015 a 2016, sinalizando a prospecção de uma certa estagnação 

do crescimento populacional para os próximos anos. 

No que diz respeito à distribuição da população por faixa etária, Teresina segue a 
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tendência nacional de estreitamento de sua base da pirâmide etária, ou seja, uma 

diminuição de sua população mais jovem, em comparação com a população adulta e idosa, 

como podemos observar na figura abaixo, dados sistematizados pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, com base nas informações do Censo.   

 

GRÁFICO 04: PIRÂMIDE ETÁRIA – POPULAÇÃO TERESINA/PI 

Ano 2000 Ano 2010 

  

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

DENSIDADE DA OCUPAÇÃO 

Como se pode observar ainda através dos dados da Tabela 01, o aumento populacional 

também foi acompanhado pelo aumento da densidade demográfica do município, que 

passou de 37 habitantes por quilômetro quadrado no década de 40, para 584 nos anos 2010. 

Um crescimento de 1.464%. Esta densidade é variada no território como se pode observar 

nos mapas produzidos a partir dos dados do Censo de 2010. E chama a atenção que, as 

zonas onde surgem os edifícios mais altos e os mais recentes - SDU Leste - não são as que, 

segundo o IBGE (2010) apresentam as maiores densidades. Este resultado decorre, 

parcialmente, da defasagem dos dados do IBGE. Mas, especialmente da estrutura fundiária 

da Zona Leste que, por apresentar terrenos grandes, mesmo com edificações altas, não 

produz uma densificação do território. Decorre ainda do tamanho dos apartamentos que 

abrigam famílias menores em grandes áreas construídas. 

 

 

 

 

 

FIGURA 05: DENSIDADE POR SETOR CENSITÁRIO - MUNICÍPIO DE TERESINA 
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         Fonte: Censo IBGE (2010). 
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FIGURA 06: DENSIDADE POR SETOR CENSITÁRIO - ÁREA URBANA DE TERESINA

  
Fonte: Censo IBGE (2010). 

 

FORMAS PREDOMINANTES DE UTILIZAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL 

Para a caracterização econômica-social do município de Teresina com foco na revisão 

de sua legislação urbana, é importante que a análise alcance o território enquanto locus de 

implantação das suas atividades econômicas. 

Levando-se em consideração a soberania do setor terciário para o desenvolvimento 

local, destaca-se a concentração do núcleo do “polo de saúde” na região central de Teresina. 

Trata-se de um dos setores âncoras do desenvolvimento econômico da capital. 

É, sem dúvida, na região central da cidade onde concentra-se o maior número de 

empresas e de empreendimentos econômicos. Esta vocação - relacionada, sem dúvida, ao 

histórico de urbanização - torna o território praticamente unifuncional, com pouquíssimo 

uso residencial. Esta característica determina um centro lotado durante o dia e deserto a 

noite. 
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Mais recentemente, tem-se observado a expansão das atividades do centro para a 

região Leste. Região essa que apresenta também significativa parcela dos equipamentos de 

ensino superior, que entrelaçado com o polo de saúde, representa importante elo no 

processo de desenvolvimento socioeconômico de Teresina. A Região Leste é também a que 

apresenta melhores condições para o desenvolvimento do setor imobiliário local com a 

existência em maior número de domicílios com renda superior a 10 salários mínimos. 

Observa-se que é nessa região a maior verticalização da cidade31. 

FIGURA 07:  MAPA PRODUTIVIDADE ECONÔMICA NO TERRITÓRIO 

 

Elaboração: Latus Consultoria 

  

Do ponto de vista da estruturação econômica do território, destaca-se a presença de 

polos industriais e empresariais, um ao norte e outro ao sul do município. Há ainda um polo 

atacadista projetado pelo zoneamento municipal, mas sem praticamente uso efetivo.  

Embora não presente dentro dos limites do perímetro de Te resina, o Polo Industrial de 

Timon é um importante atrator de fluxos para a Capital Piauiense. 

São também considerados âncoras do desenvolvimento urbano os três shopping -

                                                 
31

 Produto 4 - Tendências e Vetores de Desenvolvimento, Consultoria em economia urbana de apoio a revisão 
do PDOT - CONTACTO Consultores Associados, 2016. 
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centers: Teresina, Riverside e Poty. Destaca-se ainda a polarização projetada pelos terminais 

de transporte público em implantação na cidade.  

Resta ainda destacar os limites estabelecidos pelo Aeroporto Senador Petrônio 

Portella ao desenvolvimento local. Trata-se do principal aeroporto do Estado de Piauí e um 

dos principais meios de transporte para se chegar em Teresina. Sua localização muito 

central, contudo, acaba sendo um gargalo para a sua expansão e das atividades produtivas. 

Complementarmente, sua localização estabelece restrições ao crescimento imobiliário 

devido ao cone de aproximação estabelecido pela Aeronáutica. 

Estudos estratégicos ainda apontam, o potencial de Teresina para o  turismo voltado 

aos negócios. Porém, a carência de hotéis e da infraestrutura em geral, que pode acabar 

limitando esse potencial de desenvolvimento econômico. 

Quanto ao território rural, destaca-se que a pequena população e expressão 

econômica não condizem com suas proporções - 83% do total de Teresina. Assim, a 

população rural, que representa 5,7% da população total, ocupa 83% do território.   

FIGURA 08: LIMITES TERRITORIAIS E ÁREAS URBANIZADAS DE TERESINA 

 

Dados: IBGE. Elaboração: Latus Consultoria 

Relatório de planejamento estratégico Agenda 2030 – A cidade desejada aponta que a 

zona rural de Teresina apresenta razoável oferta de infraestrutura e serviços  básicos, 

população estável e terras ociosas. Recursos hídricos abundantes estabelecem potencial 
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inexplorado para o desenvolvimento primário. Há produção de subsistência e parte da 

população tem uma ocupação assalariada de caseiro de sítio ou vigia no povoado ou na 

periferia da zona urbana. Ainda dentre as características da zona rural de Teresina, destaca -

se a presença de várias atividades não agrícolas, tais como: empreendimentos de 

condomínios residenciais de alto padrão, conjuntos de casas populares e galpões industriais. 

postos de combustíveis, restaurantes, lojas de conveniência, clubes sociais, indústrias de 

transformação, etc. Pelo menos parte desta “urbanização do território rural” é possível se 

der detectada nas pequenas manchas identificadas pelo estudo desenvolvido pelo IBGE32.  

 

DINÂMICA DA EXPANSÃO URBANA  

O estudo do IBGE referido no item anterior estabelece um panorama do processo de 

urbanização do Brasil. Utilizando imagens de satélite (RapidEye, com resolução espacial de 5 

metros) de anos compreendidos entre 2011 e 2014 o Instituto analisou as imagens 

considerando aspectos morfológicos - “as texturas investigadas consideraram a proximidade 

entre as residências e edificações, bem como os padrões de arruamento que caracterizam o 

modo de vida urbano33.” 

FIGURA 09: ÁREAS URBANIZADAS NO  EM 2015 

 
Elaboração: Latus Consultoria 

                                                 
32

 IBGE. (2017). Áreas Urbanizadas do Brasil - 2015. Rio de Janeiro: IBGE. 
33

 idem 
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 As informações produzidas indicam que a Área Urbanizada de Teresina compreende 

cerca de 154km². Destes, 138km² são classificados como densos 34 e 15km² são 

caracterizados como pouco denso35.  

 O mapa indica uma grande urbanização em toda região SDU Centro/Norte até no 

limite norte com o Rio Poti. Atravessando o Rio Poti no sentido norte observamos uma 

mancha menor, sem ligação com a primeira mancha, como se fosse uma ilha urbana no 

norte do território. A mancha urbana SDU Centro/Norte principal se liga a mancha SDU Sul 

que cobre todo território até o Bairro Angelin, onde a partir daí a mancha urbana se torna 

mais fragmentada. Também a mancha principal do SDU Centro/Norte é ligada de forma 

contínua com a mancha SDU Leste. A mancha urbana da SDU Sudeste surge como uma 

península da mancha da SDU Leste de forma bem mais concentrada nos bairros Itararé, 

Parque Ideal, Novo Horizonte, Renascença, Parque Poti, Colorado e São Sebastião. 

   

OUTRAS VARIÁVEIS ECONÔMICAS SOCIAIS RELEVANTES 

Observando a renda dessa população, de acordo com os dados do Censo de 2010, 

temos que 3% dos Domicílios Particulares Permanentes (222.154 no total) não possuíam 

rendimento. Também 3% possuíam um rendimento de até ½ salário mínimo (SM = R$ 

510,00), 16% mais de ½ SM mas menos de 1, 25% possuíam entre 1 e 2 SM, 31% entre 2 e 5 

SM, 12% entre 5 e 10 SM, 6% entre 10 e 20 SM e 3% mais de 20 SM.  

 

TABELA 04: DISTRIBUIÇÃO SOCIOECONÔMICA DA POPULAÇÃO 

Domicílios Particulares Permanentes 

Total Sem rendimento (2) 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo) (1) 

Até 1/2 
Mais de 
 1/2 a 1 

Mais de 
 1 a 2 

Mais de  
2 a 5 

Mais de  
5 a 10 

Mais de  
10 a 20 

Mais 
de 20 

222.154 6.576 7.693 35.797 56.145 68.394 27.284 12.968 7.297 

 3% 3% 16% 25% 31% 12% 6% 3% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
(1) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.  (2) Inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar somente 

em benefícios. 

 

Segundo o Diagnóstico Socioeconômico e Cultural da Cidade de Teresina 

Contribuição da Agenda 2030, é na zona leste que se encontram as pessoas com maior 

poder aquisitivo no município, também é essa zona que possui melhor infraestrutura na área 

                                                 
34

 ocupação urbana contínua, com pouco espaçamento entre as construções e maior capilaridade de vias. São 
as áreas mais consolidadas das concentrações urbanas, compostas por edificações que geralmente não 

possuem áreas livres em seu entorno, ou que possuem a penas pequenos quintais. (IBGE, 2015) 
35

 presença de feições urbanas, porém com uma ocupação mais espaçada. As manchas pouco densas podem 
representar áreas em processo de ocupação ou áreas de condomínios ou loteamentos com ocupação esparsa. 

Elas também podem caracterizar áreas de transição entre a paisagem rural e urbana, situando-se geralmente 
nas bordas das manchas densas. (IBGE, 2015) 
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urbana e onde a atividade produtiva é mais bem desenvolvida. 

Na zona norte, onde a cidade teve origem, moram famílias de classe média baixa e 

uma significativa parcela de pessoas vivendo em condições de pobreza – perto das zonas de 

expansão urbana. Destaca-se aqui, a presença do empreendimento Conjunto Residencial 

Jacinta Andrade construído com recursos federais e que conta com aproximadamente 4.000 

famílias de baixa renda.  Nessa zona, a atividade econômica que tem maior predominância é 

o comércio varejista de médio e pequeno porte. 

 A zona sul foi a que mais abrigou empreendimentos de políticas habitacionais ao 

longo dos anos, sendo ocupada de forma predominante por classe média. 

A zona sudeste não difere muito da zona sul em seu perfil socioeconômico.  
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b) COMPILAÇÃO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 

URBANÍSTICA MUNICIPAL 

A legislação urbana de Teresina é extremamente fragmentada e assuntos que são 

pertinentes ao plano diretor estão normatizados em leis separadas. 

O Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257/2001 – apresenta em seu artigo 42, 

conteúdo mínimo que os planos diretores em geral devem incluir. Tais são os conteúdos:  

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e 

de demanda para utilização, na forma do art. 5
o
 desta Lei; 

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei
36

; 

III – sistema de acompanhamento e controle.  

Posteriormente e complementarmente ao disposto no EC, a Resolução nº34/2005 do 

Conselho Nacional das Cidades, em seu artigo 1º, prevê que o Plano Diretor deve ter, como 

conteúdo mínimo: 

● as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, 

considerando o território rural e urbano; 

● as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana, tanto privada como pública; 

● os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para 

a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços 

territoriais adjacentes; 

● os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, 

vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor.  

É importante ainda ressaltar que a referida Resolução delimita, em seus demais 

artigos, que as funções sociais da cidade e da propriedade nos planos diretores devem ser 

definidas a partir da destinação de cada porção do território municipal, incluindo a indução à 

ocupação e utilização dos imóveis urbanos não edificados, subutilizados e não utilizados. 

A partir deste apanhado inicial e geral abstrai-se a necessidade de que os planos 

diretores assumam, no mínimo, o planejamento do uso e da ocupação do território através 

de instrumentos estratégicos e normativos e a gestão deste planejamento. Pode-se 

sintetizar esta competência nas seguintes partes constituintes: 

Visão estratégica do desenvolvimento territorial – objetivos, temas prioritários e 

estratégias; 

 Instrumentos de regulação do parcelamento, uso e ocupação do território ; 

                                                 
36

 Tais artigos tratam: do direito de preempção, da outorga onerosa do direito de construir, das operações 
urbanas consorciadas e da transferência do direito de construir. 
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Instrumentos estratégicos de gestão territorial (ou instrumentos da política urbana, 

nos termos do EC); 

Sistema de gestão do planejamento territorial (ou sistema de acompanhamento e 

controle, nos termos do EC).  

Analisando-se a Lei Complementar nº 3.558/2006, que institui o Plano Diretor de 

Teresina, verifica-se que esta não atende à pauta mínima estabelecida pelo EC e detalhada 

pela Resolução nº34/2005 do Conselho Nacional das Cidades. Parte significativa deste 

conteúdo considerado mínimo é regida por outras leis. 

A separação dos conteúdos pertinentes ao planejamento territorial em leis distintas é 

uma prática utilizada em alguns municípios brasileiros.  Embora não se tenha informações 

sobre as motivações específicas que levaram Teresina a adotar este modelo no ano de 2006, 

normalmente objetiva-se isolar a concepção estratégica (incluída na Lei Complementar 

3.558/2006, a qual institui o plano diretor propriamente dito) dos instrumentos normativos 

derivados desta – normas de uso e ocupação do solo, de parcelamento do solo, etc. 

Usualmente municípios que adotam esta forma de encaminhamento do tema ao legislativo 

visam preservar a concepção estratégica que tende a ser mais perene do que os 

instrumentos normativos. Contudo, esta opção traz à gestão urbana cotidiana algumas 

dificuldades. 

Há uma interdependência entre os temas relacionados ao ordenamento do uso e da 

ocupação do solo. Assim, ao subdividir o tema, alguns aspectos específicos podem ser 

duplicados - referidos em mais de uma legislação - graças as suas interfaces. Estas 

duplicidades podem gerar: repetições, incongruências, incompatibilidades, duplas 

interpretações. As duplicidades podem também complexificar o processo de ajuste da(s) 

lei(s) e sua aplicação. 

Assim, a fragmentação dos temas relacionados ao planejamento territorial em 

legislações distintas dificulta a gestão deste planejamento, exigindo um maior esforço para a 

compreensão da sua totalidade e inter-relação, complicando a aplicação e fiscalização das 

regras de uso e ocupação do solo as quais balizam o dia-a-dia do processo de urbanização e 

adensamento do território urbano. Muito embora os conteúdos mínimos exigidos na lei 

federal possam estar distribuídos em mais de uma lei, recomenda-se a sua unificação com 

vistas ao fortalecimento do plano diretor enquanto instrumento da política urbana.  

Outro aspecto que deve ser destacado é que o Estatuto da Cidade – Lei Federal 

10.257/2001, embora não traga em seu teor o tratamento imediato da questão ambiental, 

traz diretrizes e instrumentos cuja aplicação refletem diretamente na proteção do ambiente, 

impondo-se a articulação dos planos diretores urbanos com as leis ambientais. 

Analisando-se a Lei Complementar nº 3.558/2006, que institui o Plano Diretor de 

Teresina, especialmente no que concerne às diretrizes relativas ao meio ambiente, em vista 

das principais leis municipais que tratam da questão ambiental, verifica-se que o Plano não 

se articula, efetivamente, ao conteúdo das leis ambientais municipais e federais vigentes. 
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b.1.  Lei Complementar 3.558/2016 

 

Essas leis tratam de competência tradicionalmente vinculada aos planos diretores que 

é a regulação do uso e da ocupação do solo urbano. Tem a finalidade de estabelecer as 

normas necessárias à aprovação de projetos, concessão de licenças de construção, 

instalação de usos e atividades, emissão de alvarás de funcionamento, habite-se, aceite-se e 

certidões. A LC 3.562/2006 dispõe ainda da regulação de instrumentos da política urbana do 

EC, quais sejam: edificação e utilização compulsória; outorga onerosa do direito de construir, 

transferência do direito de construir e operações urbanas consorciadas. Tais dispositivos 

deverão ser revistos à luz dos debates críticos que serão estabelecidos a partir da conclusão 

da etapa da Leitura da Realidade Municipal. 

Considerando os limites da análise a que se propõe este documento, considera-se que 

a LC 3.560/2006 é um instrumento que apresenta um significativo grau de complexidade o 

qual tende: 

§ a engessar o desenvolvimento urbano, criando dificuldades à gestão territorial 

(processos de licenciamento, de ordenamento e de fiscalização); 

§   a dificultar a compreensão e utilização por parte dos cidadãos.  

A LC 3.560/2006 subdivide a zona urbana de Teresina em 7 (sete) tipos de zonas 

quanto ao uso do solo e estas se subdividem ainda em 30 situações distintas, conforme o 

quadro a seguir: 

 

TABELA 05: SUBDIVISÕES DA ZONA URBANA 

ZONAS RESIDENCIAIS  4 TIPOS DE ZONAS 

ZONAS COMERCIAIS 6 TIPOS DE ZONAS 

ZONAS DE SERVIÇO 1 TIPO DE ZONA 

ZONAS INDUSTRIAIS  2 TIPOS DE ZONAS 

ZONAS ESPECIAIS 8 TIPOS DE ZONAS 

ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 8 TIPOS DE ZONAS 

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL 1 TIPO DE ZONA 

Fonte: Lei Complementar 3.560/2006 – PMT 

Sem desconsiderar a necessidade do zoneamento urbano contemplar as 

peculiaridades das distintas regiões da cidade, a análise da LC 3.560/2006  indica uma 

subdivisão excessiva do território.  
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Evidentemente esta afirmação deriva de uma compreensão conceitual sobre o papel 

do planejamento do uso do território e sobre os processos de gestão que dele derivam. 

Neste sentido, parte-se dos seguintes pressupostos: 

1. Zoneamento muito detalhado é de difícil implementação pois mesmo que seja 

elaborado com muito cuidado técnico, jamais irá abarcar em seus detalhes todas as 

peculiaridades do uso e ocupação do território, exigindo processos permanentes de 

ajustes à realidade urbana; 

2. O detalhamento impõe uma certa complexidade à legislação tornando-a mais 

hermética à compreensão técnica e do cidadão, o que dificulta o controle social e 

induz à irregularidades; 

3. Os conflitos entre setores que disputam pelo território urbano são acirrados nas 

interfaces de zonas com características distintas; assim, quanto mais zonas, mais 

conflitos; 

4. Zonas de uso exclusivo geram enclaves urbanos – desperdício de infraestrutura, 

violência, segregação social. 

Assim, a análise da LC 3.560/2006 aqui apresentada parte do princípio de que uma 

cidade miscigenada tende a ser mais eficiente do ponto de vista do uso dos recursos 

urbanos. Esta miscigenação, evidentemente, deve ter um limite, viabilizando apenas a 

convivência de atividades cujas externalidades não sejam incompatíveis. 

Outro aspecto da LC 3.560/2006 que merece observação é a forma como a lei regula 

que tipo de atividade é permitida em cada zona de uso. Esta é uma função importante da lei 

na medida em que é o que, efetivamente, definirá as características do uso do solo em cada 

parcela urbana. 

Também neste quesito entende-se que a LC 3.560/2006 merece uma revisão devido à 

complexidade do método adotado, mais adequado a um tipo de zoneamento do uso do solo 

mais rígido. Os anexos 10, 11 e 12 da lei apresentam uma longa lista de atividades 

classificadas em “Grupos de Atividades”, somando cerca de 8 páginas. E o anexo 14 relaciona 

os “Grupos de Atividades” permitidos em cada Zona de Uso. Sobre esta forma de regular o 

uso do solo tem-se duas observações: 

1. Listas de atividades (provavelmente neste caso, com base no CNAE) é uma tarefa que, 

necessariamente, limita a diversidade da natureza das atividades urbanas. A cada dia 

são criadas novas atividades e alterados os possíveis impactos de seu funcionamento. 

Complementarmente, muitos estabelecimentos urbanos são difíceis de serem 

enquadrados em uma atividade específica por agregarem mais de uma ou por terem 

características específicas. Um bar que funciona apenas de dia, por exemplo, tem uma 

relação com o seu entorno totalmente diferente de um que funciona à noite.  
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2. Em uma cidade que se deseja mista, não faz sentido regular o uso do solo através de 

atividades que sejam permitidas. A lógica deve ser inversa: a lei deve apontar as 

atividades que sejam proibidas devido aos possíveis impactos que provocarão na 

vizinhança. 

No que diz respeito à Lei Complementar 3.562/2006, também são válidas as 

observações quanto à excessiva compartimentação do zoneamento, na medida em que a 

distribuição dos parâmetros urbanísticos de ocupação do solo (recuos mínimos,   índice de 

aproveitamento e taxa de ocupação),  respeitam esta subdivisão. 

Entende-se também que esta lei merece uma revisão no que diz respeito a sua 

estrutura, buscando uma simplificação da sua aplicação.  

Chama a atenção, por exemplo, a adoção de uma série de regras diferenciadas na 

aplicação dos recúos mínimos, conforme a zona e a situação específica. Entende-se que 

parte destas diferenciações são desnecessárias pois complicam o processo de elaboração e 

de aprovação dos projetos, além de não serem relevantes para a caracterização da paisagem 

da zona em tela. 

Por outro lado, entende-se que se a lei peca pelo excessivo regramento em relação a 

alguns parâmetros urbanísticos, quanto à altura das edificações - aspecto fundamental para 

a garantia da qualidade da paisagem urbana - ela é omissa. As edificações têm sua altura 

delimitada apenas pelas regras da Aeronáutica e, em alguns casos, pelas dimensões do 

terreno e pela necessidade de adoção de recuos proporcionais em relação às divisas do 

terreno. 

 

b.2.  Lei Complementares nº 3.561/2006 e  4.851/2015 

A LC 3.561/2006 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, tema que deve 

respeitar a legislação federal vigente, especialmente as Leis 6.766/1979 e 10.257/2001 – o 

Estatuto da Cidade. 

A partir de uma leitura geral desta legislação e da confrontação dos seus dispositivos 

em relação ao estabelecido pela legislação federal, são apontadas algumas preocupações. 

Há uma evidente confusão entre as formas de parcelamento do solo previstas e as 

disposições da legislação federal. A LC 3.561/2006 cria nomenclatura diferenciada e 

categorias, a nosso ver, desnecessárias, o que pode causar dificuldade de compreensão e, 

consequentemente, aplicação e fiscalização. O conceito de arruamento, por exemplo, 

confunde-se com o de loteamento, como se verifica a seguir: 

§   A LC 3.561/2006 define que “arruamento é a divisão de glebas em quadras, mediante a 

abertura de novas vias de circulação ou através do prolongamento ou ampliação das 

vias já existentes”. 
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§    Segundo a LF 6.766/1979,  “considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes 

destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 

públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.” 

§   Já em relação ao conceito municipal de loteamento, assim dispõe a lei: “Loteamento é a 

segmentação de quadras resultantes de arruamento aprovado, ou em curso de 

aprovação, em lotes destinados à ocupação urbana, tendo todos eles testada para 

logradouro público” 

Não está clara a necessidade deste desdobramento do conceito de loteamento da lei 

federal em dois conceitos distintos na legislação municipal. Acredita-se que esta situação 

pode provocar confusões de interpretação da validade das exigências federais às situações 

de loteamentos municipais. 

Outro conceito cuja aplicação não está clara é o de “desdobro”. Ou melhor: não se 

compreende a sua diferença em relação ao conceito de “fracionamento” proposto.  

Ainda sobre as disposições municipais, entende-se que o artigo 39 contraria a 

legislação federal, ao permitir a abertura de ruas em “fracionamentos”. Pois, como já 

apresentado, segundo a legislação federal, as divisões  de terra que requerem arruamentos 

são denominadas “loteamentos” e nas quais se aplicam as exigências cabíveis no artigo 4º da 

LF 6.766/1979. 

O disposto no artigo 5º da lei municipal foi revogado pela Lei Complementar 

4.851/2015. Tratava do parcelamento do solo  “na zona rural do município, junto à linha de 

perímetro urbano, condicionado ao parecer do Conselho de Desenvolvimento Urbano - CDU e 

estabelecido prazo para a implantação integral do empreendimento.”  Para dispor sobre a 

faixa de transição entre a zona urbana e a zona rural, a LC 4.851/2015 estabelece o conceito 

de urbanização específica, trazendo esta definição da Lei Federal 6.766/1979.  

Sobre o tema da expansão urbana vale destacar o disposto no artigo 42-B do EC, a 

saber: 

Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a 

data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no 

mínimo: 

 I - demarcação do novo perímetro urbano; 

 II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a  

controle especial em função de ameaça de desastres naturais;  

 III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para 

infraestrutura, sistema viário , equipamentos e instalações públicas, urbanas e 

sociais; 

IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a 

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

de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, 

quando o uso habitacional for permitido;  

VI -  definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 

patrimônio histórico e cultural; e  

VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e 

benefícios decorrentes do processo de urbanização do território  de expansão 

urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da 

ação do poder público. 

 § 1o  O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído 

por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver.  

 § 2o  Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o  

Município ficará dispensado da elaboração do p rojeto específico de que trata o  

caput deste artigo. 

 § 3o  A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano 

ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas 

disposições. 

Entende-se que a LC4.851/2015 - que cria as zonas de urbanização específica -  veio a 

regrar este tema das ampliações do perímetro urbano de forma mais controlada. Contudo 

há de ser feita análise jurídica mais apurada sobre o atendimento das exigências do artigo 

42-B do EC. 

Outro tema que aparece na LC 3.561/2006 e que merece cuidado e que deverá estar 

na pauta de debates do que deve ser revisto na legislação municipal é o disposto no Capítulo 

XII - do parcelamento para condomínios e loteamentos fechados. O tema “condomínio” é 

disposto no nível federal, através da Lei Federal 4.591/1964 e, mais recentemente, através 

da Lei Federal 13.465/2017. A rigor da lei, não se trata, portanto, de forma de parcelamento 

do solo. 

Preocupa especialmente que a lei faculte a existência de “loteamentos fechados”. 

Trata-se de possibilidade que além de não encontrar respaldo na legislação federal, não é 

adequada às boas práticas de gestão do solo. Segundo a lei municipal, “parcelamento para 

implantação de loteamentos fechados é aquele conseqüente da permissão do poder público, 

de fechamento de quadras de parcelamentos tradicionais.” 

Por fim, salienta-se que a LC 3.561/2006 inclui em seu escopo procedimentos para a 

aprovação de parcelamentos do solo. Embora não haja nenhuma ilegalidade nisto, entende-

se que estes procedimentos devem estar dispostos em regulamentos municipais específicos 

(decretos) os quais permitem alteração com maior facilidade. Procedimentos são, 

normalmente, ajustados a todo o momento e, se regrados por lei, estas alterações exigem 

um maior esforço institucional. E, no caso dos parcelamentos do solo, estes procedimentos 

devem envolver não só o licenciamento urbanístico como também o ambiental.  
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b.3.  Lei Complementar nº 3.563/2006 

A Lei Complementar nº. 3.563/2006 cria as zonas de preservação ambiental e institui 

normas de bens de valor cultural. Primeiramente, em termos de articulação com o conteúdo 

normativo do Plano Diretor municipal - LC 3.558/2006, não há referência no plano à matéria 

do zoneamento ambiental cujo conteúdo é tratado, na sua totalidade, em lei distinta. A lei 

complementar que trata da matéria, por sua vez, LC 3.563/2006, não traz, dentre seus 

artigos, a definição do que entende por “Zona de Preservação Ambiental”. A definição legal 

de critérios e atributos ambientais para as categorias de zoneamento ambiental é 

indispensável. Para algumas categorias de zona de preservação ambiental há somente 

menção à localização territorial no município não à atributos e/ou critérios ambientais.  

A LC nº. 3.563/2006, ao mesmo tempo em que traz o detalhamento de regras paras as 

atividades permitidas em cada uma das zonas criadas pela norma (instalação de ar 

condicionados nas fachadas, uso de “outdoor”, etc), institui o “sistema de áreas verdes do 

município” cujo conteúdo mereceria mais detalhamento e, ainda, articulação com as zonas 

de preservação ambiental. Nesse sentido, poderia ser revista a adequação da instituição 

deste sistema na mesma Lei que trata do zoneamento ambiental do Plano Diretor municipal.  

Outra incongruência da norma é relacionada à  ausência de conteúdo de justamente 

aquilo que consta na sua ementa: bens culturais. Embora conste na ementa da Lei  este tema 

não é tratado pela norma e nem deveria ser. Talvez, por não constar claramente as 

definições do que se entende por cada uma das “Zonas de Preservação Ambiental” esta 

inconformidade é observada, pois se são atributos “culturais” e não “ambientais” que as 

caracterizam essa diferenciação técnica deveria ser feita no teor dos artigos da lei 

complementar. 

 

b.4.  Lei nº 3.564/2006 e 3.565/2006 

A Lei 3.564/2006 dispõe sobre o direito de preempção, instrumento da política urbana 

previsto no EC. Inclui regramentos já estabelecidos na própria lei federal e alguns 

procedimentos locais. Não é regramento suficiente para a adoção do instrumento pois não 

define as áreas da cidade onde se aplica, não atendendo, portanto, o disposto no artigo 25 

do EC, remetendo esta obrigação a uma outra lei. 

A Lei 3.565/2006 de forma geral está adequada ao disposto na legislação federal. Rege 

a utilização do Estudo de Impacto de Vizinhança. Por ocasião dos debates de revisão da 

legislação urbana de Teresina,deverá ser revista a lista de empreendimentos considerados 

como geradores de impacto, para compatibilizar com os demais dispositivos da futura lei.  
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c) ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O uso e a ocupação do solo é tema importante dentro do escopo do planejamento 

territorial. Sua definição na legislação urbana normalmente se dá através de um 

zoneamento territorial e da instituição de parâmetros urbanís ticos por zona. É o uso e a 

ocupação definidos para cada propriedade que estabelecem a sua função social.  

Conforme já apontado neste relatório, o zoneamento territorial estabelecido pela 

legislação urbana de Teresina é bastante rígido e complexo: há muitas zonas com regras 

diferentes dentro do perímetro urbano. Quanto à zona rural, a legislação não conta com 

definições acerca deste tema, apenas há o reconhecimento de 05 núcleos urbanos através 

de leis específicas. O mapa a seguir já apresenta algumas informações adicionais que são 

subsídios para um zoneamento rural.  

FIGURA 10: USO DO SOLO / ZONEAMENTO RURAL 
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Fonte: PMT. Elaboração: Latus Consultoria. 

FIGURA 11: PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 



 

 

 

LEITURA TÉCNICA | PÁG. 42 

 

Fonte: PMT. Elaboração: Latus Consultoria. 
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c.1.  O perímetro urbano, a ocupação urbana consolidada e os 

processos de ocupação recentes 

A figura a seguir identifica a mancha urbana consolidada delimitada pela equipe da 

SEMPLAN/PMT. Esta delimitação parte do conceito de que “consolidado” significa: um certo 

grau de adensamento da ocupação do território (existência de mais áreas ocupadas do que 

vazias por quarteirão) com oferta de serviços urbanos e infraestrutura básicos. Foi feita a 

partir de uma análise visual e deverá ser ajustada, com base em um conjunto de 

informações ainda sendo trabalhado.  

Comparando-se a mancha urbana consolidada com o atual perímetro urbano pode-se 

afirmar que este é mais “folgado” do que a área urbanizada. De fato, Teresina apresenta no 

interior do seu perímetro muitas áreas vazias, sem infraestrutura e nem serviços urbanos, 

mas disponíveis ao mercado imobiliário.  

 

FIGURA 12: MANCHA URBANA CONSOLIDADA 

 
Fonte: SEMPLAN. Elaboração: Latus Consultoria 
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O desenho atual do perímetro urbano resulta de sucessivas alterações ao longo da 

história. Sem dúvida nenhuma, a pressão pela ocupação das franjas urbanas, mantendo 

vazios mais centrais foi constante no processo de urbanização do território. Parte desta 

tensão se deu pela demanda de habitação de interesse social (terrenos mais baratos), mas 

também se reconhece um importante movimento de busca de áreas periféricas para a 

produção de condomínios de luxo, como se pode verificar na imagem a seguir.  

Esta configuração da ocupação do território urbano de Teresina é muito recorrente 

nas cidades brasileiras e resulta, em geral, de grandes dificuldades de gestão do 

planejamento urbano. Ou seja: muito embora a definição dos perímetros urbanos como 

limites físicos à expansão, a pressão do mercado imobiliário se sobrepõe, fazendo com que 

as leis sejam ajustadas aos interesses privados. E, como resultado, um território 

fragmentado cuja urbanização - oferta de infraestrutura e de serviços - é extremamente 

onerosa aos cofres públicos.  

 

FIGURA 13: EMPREENDIMENTOS RECENTES 

 
Fonte: SEMPLAN. Elaboração: Latus Consultoria 
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Em Teresina este processo de contínua ampliação do perímetro foi potencializado 

pela existência do já citado artigo 5º da Lei Complementar 3.561/2006 que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano. O referido artigo estende as prescrições urbanas para as á reas 

rurais lindeiras ao perímetro urbano para fins de parcelamento do solo, mediante parecer do 

Conselho de Desenvolvimento Urbano.  

A existência deste dispositivo legal aliada às pressões do mercado imobiliário 

provocaram o processo de contínua expansão do perímetro urbano até o ano de 2015, 

quando, no mês de dezembro, foi aprovada a Lei 4.851/2015, estabelecendo o zoneamento 

denominado “urbanização específica” em áreas anteriormente designadas como rurais, 

localizadas na borda da zona urbana e onde há, em pelo menos parte delas, interesse do 

mercado imobiliário para a realização de condomínios de maior porte, explorando como 

atributo comercial, a paisagem e a tranquilidade da zona periurbana. Assim, a legislação 

ordenou a expansão da urbanização para partes do território.  

A classificação do solo como de “urbanização específica” está prevista na Lei Federal 

6.766/1979 como uma das classificações nas quais é possível a realização de parcelamento 

do solo para fins urbanos. Conforme o artigo 3º da referida le i: “Somente será admitido o 

parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de 

urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.”  

O Município de Teresina adotou esta classificação com a finalidade de viabilizar 

empreendimentos de caráter urbano em zona não urbana – notadamente condomínios 

residenciais e loteamentos. E, para contornar o ônus financeiro da periferização desta 

urbanização, a lei municipal previu que o empreendimento a ser realizado nesta zona deve 

arcar com os custos da colocação de toda a infraestrutura necessária. Adicionalmente, no 

caso de loteamentos maiores do que 30.000m², o empreendedor deve ainda contribuir com 

“cota de solidariedade” . Segundo o artigo 51 da lei esta “cota de solidariedade” 

[...]consiste na produção de habitações de interesse social pelo próprio 

empreendedor; doação de terrenos, l ivres e desembaraçados, para produção de 

habitações de interesse social ou a doação de recursos ao município para fins de 

produção de habitações de interesse social ou equipamentos públicos sociais 

complementares à moradia . 

Embora a homologação da Lei que cria as áreas de urbanização específica em 

Teresina tenha sido em dezembro de 2015, até o presente momento nenhum projeto foi 

aprovado nestas áreas. Os gestores municipais entendem que as exigências legais de 

urbanização e a crise econômica brasileira desmotivaram os possíveis empreendedores. 

Assim, o conceito está em debate no processo de revisão do plano diretor.  
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c.2.  O uso do solo e as áreas polarizadoras ou atratoras de 

pessoas 

O uso do solo urbano em Teresina têm, de forma geral, as seguintes características 

básicas: 

● Miscigenação de usos na maior parte dos bairros, com distribuição de 

comércios e de pequenas indústrias em grande parte do território urbano;  

● Concentração maior de comércio e serviço em alguns centros de bairros, 

constituindo-se como centralidades locais; 

● Uso praticamente exclusivo de comércio e serviços no centro da cidade, com 

pouquíssimas residências. 

A figura a seguir revela a distribuição de empreendimentos pelo território urbano de 

Teresina, demonstrando grau de miscigenação urbana. Assumir este caráter miscigenado do 

território e construir método de gestão que oriente o licenciamento de novas atividades 

urbanas sem provocar problemas pela convivência de atividades incompatíveis, é desafio do 

processo de revisão da legislação urbana. 

FIGURA 14: EMPRESAS (2015) 

 
Fonte: SEMPLAN. Elaboração: Latus Consultoria 
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Complementarmente, é preciso que sejam reconhecidas centralidades de bairro já 

consolidadas, as quais representam territórios com a maior concentração de atividades não 

residenciais. O uso do solo de Teresina é miscigenado e pluri central. 

O reconhecimento destas centralidades é fundamental para a construção de um 

modelo de cidade mais compacta, com menor necessidade de deslocamentos, com mais 

diversidade de usos. Elas estão representadas na figura a seguir a qual apresenta também, 

em paralelo, a localização dos terminais de transporte coletivo em implantação, os quais 

também serão polos determinantes de novas centralidades. 

 

FIGURA 15: CENTRALIDADES 

 
Fonte: SEMPLAN. Elaboração: Latus Consultoria 
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Além das centralidades já existentes, é importante destacar os  projetos especiais 

que são ou podem vir a fomentar novas centralidades, pela sua relevância para a cidade. A 

figura a seguir apresenta, além dos projetos já em implementação, como: Lagoas do Norte e 

os terminais rodoviários, a área do aeroporto, da Embrapa e do Distrito Industrial Sul - 

potenciais para o desenvolvimento de intervenções públicas com vistas à geração de 

centralidades. 

 

FIGURA 16: PROJETOS ESPECIAIS 

 
Fonte: SEMPLAN. Elaboração: Latus Consultoria 
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c.3.  A ocupação do solo 

No que diz respeito à ocupação, os dados do IBGE nos permitem uma leitura 

comparativa. O gráfico a seguir revela a proporção de domicílios do tipo “casa unifamiliar”, 

de acordo com os dados do Censo de 2010.  Como se pode verificar, a proporção de 

domicílios “casa unifamiliar” em Teresina é maior do que a da realidade brasileira, mesmo 

considerando a maioria de municípios de pequeno porte no Brasil. E, comparando-se com a 

realidade das regiões metropolitanas, as diferenças são ainda maiores.  

De fato, em Teresina verifica-se a existência majoritária de edificações baixas, de um 

ou dois pavimentos, em praticamente todo o território. Destaca-se a existência de 

edificações de maior altura na SDU Leste, onde, por consequência, se verifica um consumo 

maior de potencial construtivo. A distribuição de potencial construtivo em Teresina é 

regrada na legislação urbana através do Índice de Aproveitamento e da Outorga Onerosa do 

Direito de Construir.  

 

GRÁFICO 05: PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS TIPO “CASA UNIFAMILIAR”  

 

Fonte: Censo 2010, IBGE 

 

A matriz de distribuição de Índices de Aproveitamento - IA -  em Teresina é bastante 

variada. Esta variação vai de IAs iguais a 1 até iguais a 4. Os maiores índices estão oferecidos 

aos bairros: Centro, Jockey, Frei Serafim e São Raimundo, além de estarem presentes no 

traçado viário estruturador. É nestes lugares que a lei urbana define que deverá haver a 

densificação da ocupação do território.  

Contudo, embora esta distribuição estabelecida pela lei, o mercado imobiliário não 

tem explorado parte destes territórios, demonstrando que a matriz de IA não tem sido 

estímulo suficiente para redirecionar o interesse imobiliário. A imagem a seguir mostra, em 
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vermelho, as localidades onde o IA é igual a 4. Estão circuladas em verde, regiões com este 

IA e que não têm sido exploradas pelo mercado imobiliário recentemente. Representados 

com pontos pretos estão os empreendimentos de habitação multifamiiar mais recentes. 

 

FIGURA 17: ÍNDICE DE APROVEITAMENTO E NOVOS EMPREENDIMENTOS 

 

 
Fonte: SEMPLAN/PMT - Elaboração: Latus Consultoria 

 

A construção de empreendimentos de grande porte em zonas onde o IA não é tão 

alto é possibilitada pela aquisição de potencial construtivo através do instrumento Outorga 

Onerosa do Direito de Construir. Segundo entrevista com os gestores responsáveis pelo 
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licenciamento de empreendimentos nas SDUs, esta aquisição de OODC se dá, 

principalmente, nos bairros da zona leste.  

A partir de análise de dados do Cadastro Imobiliário da PMT relativos às edificações 

nos bairros indicados pelos gestores como concentradores de novos e grandes 

empreendimentos, foi possível concluir-se que37: 

● Os bairros que apresentam a maior concentração de edificações em altura 

são: Jockey e Frei Serafim; 

● Embora a existência de situações pontuais de venda de OODC, o consumo de 

IA em Teresina é considerado baixo - o IA médio adotado nos prédios 

analisados do bairro Frei Serafim foi 3,5 e o do bairro Jockey foi 2,8;  

● Há poucos bairros com uma quantidade mais expressiva de edificações que 

utilizam IA maior do que 2.0. 

 

TABELA 06: EDIFICAÇÕES COLETIVAS NOS BAIRROS ANALISADOS 

  N° DE CADASTROS 
N° DE CADASTROS 

EM EDIF.COLETIVAS 
% DE CADASTROS 

EM EDIF.COLETIVAS 

JOCKEY 4548 3753 83% 

FREI SERAFIM 1203 917 76% 

SANTA ISABEL 4086 2940 72% 

NOIVOS 1872 1332 71% 

HORTO 3160 2170 69% 

SÃO CRISTÓVÃO 3960 2438 62% 

RECANTO DAS PALMEIRAS 782 463 59% 

FATIMA 4553 2550 56% 

MORADA DO SOL 2276 1112 49% 

ININGÁ 3217 1474 46% 

ILHOTAS 2217 1013 46% 

PLANALTO 1420 558 39% 

GURUPI 4676 1012 22% 

SÃO PEDRO 2417 136 6% 

VERMELHA 2283 83 4% 

Dados: PMT   Elaboração: Latus Consultoria 

 

 

 

 

 
                                                 
37

 A análise realizada apresenta resultados indicativos, pois os dados do Cadastro Imobiliário apresentam 

fragilidades. Além disto, o cálculo para chegar-se ao IA utilizado não levou em consideração a presença de 
áreas construídas não computáveis.  
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TABELA 07: CONSUMO DE IA NOS BAIRROS ANALISADOS 

  MAIOR IA 
% DE EDIF. COM IA 
MAIOR DO QUE 2 

IA MÉDIO 

FREI SERAFIM 6,9 78% 3,5 

JOCKEY 7,0 61% 2,8 

FATIMA 7,2 60% 2,5 

HORTO 6,5 51% 2,3 

RECANTO DAS PALMEIRAS 4,0 40% 2,1 

SÃO CRISTÓVÃO 9,1 31% 1,6 

ILHOTAS 5,3 25% 1,5 

NOIVOS 4,4 18% 1,5 

PLANALTO 4,8 9% 1,4 

ININGÁ 5,4 14% 1,3 

VERMELHA 2,8 10% 1,3 

SÃO PEDRO 2,4 13% 1,2 

GURUPI 1,6 0% 1,0 

SANTA ISABEL 2,6 8% 1,0 

MORADA DO SOL 4,9 6% 0,9 

Dados: PMT   Elaboração: Latus Consultoria 

 

 

c.4. Impactos das intervenções públicas na capacidade de 

adensamento do território 

Analisando-se a estrutura de distribuição de equipamentos de saúde e de educação 

de Teresina, percebe-se que há uma cobertura bastante ampla na mancha urbanizada, o que 

nos permite concluir que, de forma geral, estes equipamentos não configuram um 

delimitador à ocupação do território. Entrevistas a gestores municipais não apontaram 

nenhuma carência mais significativa nestas áreas que justificassem uma restrição à 

ocupação, até porque, tradicionalmente, a densificação do território é que impulsiona a 

ampliação da rede de serviços sociais.  
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FIGURA 18: EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE 

 

 
Fonte: SEMPLAN/PMT 

 

 De outra sorte, quanto à infraestrutura, destacam-se os limites da rede de 

esgotamento sanitário. Como se pode verificar na imagem a seguir, es ta oferta de 

infraestrutura não permite um adensamento uniforme do território.  Além da zona leste - já 

sendo explorada pelo mercado imobiliário - o centro e a zona sul também aparecem como 

um potencial de densificação, em função da existência da rede. Os demais territórios, 

contudo, precisam receber investimentos em infraestrutura para serem adensados. 
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FIGURA 19: REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
 

Fonte: SEMPLAN/PMT 

 

A informação sobre a rede de esgotamento sanitário ainda revela uma contradição 

da atual matriz de distribuição de IA com a capacidade real de adensamento do território. A 

figura a seguir revela trechos  da zona urbana de Teresina que, embora conte com rede de 

esgotamento sanitário, apresenta IA pequeno.  
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FIGURA 20: MENORES IA X OFERTA DE ESGOTO 

 
 

Fonte: SEMPLAN/PMT Elaboração: Latus Consultoria 

 

 

c.5.  Vazios Urbanos 

Os dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Teresina possibilitam uma 

análise geral sobre a disponibilidade de terrenos não edificados no território urbano. Como 

comentado anteriormente, a urbanização de Teresina teve como marca a expansão da 

mancha de urbanização em um ritmo mais acelerado do que o crescimento urbano 

propriamente dito exigiria. E este processo, com estas características, determinou uma 

mancha de ocupação fragmentada, com a presença de terrenos e glebas vazios em meio à 

zona com disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos. 

O Estatuto da Cidade impôe aos municípios brasileiros a tarefa de romper com esta 

tradicional e socialmente injusta forma de urbanização. Oferece para isto, a a possibilidade 

de utilização de instrumentos indutores do cumprimento da função social da propriedade, 

os quais devem ser regulamentados pelos municípios a partir da sua realidade local.  

Os dados do Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Teresina apresenta um 

total de 4.744ha de área não edificada em terrenos com mais de 10ha. Este total está 
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distribuído por vários bairros da cidade, mas especialmente concentrado nos bairros Cidade 

Industrial e Chapadinha - ao norte -  e Angelim, ao sul.  

O gráfico a seguir revela os bairros com a maior proporção de hectares não 

edificados. A planilha completa está em anexo.  

 

GRÁFICO 06: PROPORÇÃO DE HA EM TERRENOS COM MAIS DE 10HA 

NÃO EDIFICADOS POR BAIRRO 

 

 
Fonte: PMT Elaboração: Latus Consultoria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

LEITURA TÉCNICA | PÁG. 57 

d) ANÁLISE DA QUESTÃO HABITACIONAL38 

O acelerado crescimento  demográfico que  caracteriza a urbanização  das cidades 

brasileiras   traz como marca as profundas desigualdades na produção e no acesso aos 

benefícios e serviços urbanos, consequência  de uma ocupação desordenada , periférica, 

subutilizada e  predatória dos territórios urbanos.  

E esta é também a marca da urbanização de Teresina.  Ao longo das décadas, a 

ocupação e expansão da cidade direcionada pelo mercado imobiliário e pela produção 

pública de HIS impactaram os limites do território rural e áreas ambientalmente sensíveis, 

consideradas impróprias para a ocupação. Tal processo, agravado pela expressiva ocupação 

informal do território por  setores não atendidos pelo mercado ou pela insuficiente oferta de 

habitação popular  determinou um passivo de carências e inadequação da situação de 

moradia e da qualidade urbana e ambiental da cidade. A população mais pobre, não 

podendo suportar o alto custo social imprimido pela urbanização, é obrigada a buscar 

alojamento em áreas distantes e precariamente providas de serviços públicos, vivendo, 

muitas vezes, em situação de ilegalidade urbana  e irregularidade fundiária  

Com o marco jurídico-institucional que se consolida após Constituição Federal de 1988, 

que tem no Estatuto da Cidade as diretrizes e instrumentos para a consecução dos princípios 

constitucionais  do  desenvolvimento sustentável e da promoção  da Função Social da 

Propriedade e da Cidade, outros instrumentos e estratégias são viabilizados   no sentido de 

ampliar o acesso  universal a moradia e ao solo urbanizado. Dentre eles destaca-se a lei que 

institui o SNH       

Diferentemente do que ocorreu nos anos 80, quando o problema habitaciona l 

agravou-se consideravelmente com a crise econômica, política e social que marcou a 

transição democrática contava-se, no momento de sua elaboração, com um conjunto de 

fatores extremamente favoráveis tanto do ponto de vista estrutural como conjuntural, para 

enfrentar de forma consistente a demanda do setor” (PlanHab)39. Naquele contexto 

favorável o desafio estabelecido pelo PlanHab no âmbito federal foi  remetido também aos 

municípios: formular as estratégias para viabilizar o principal objetivo da PNH - de 

universalizar o acesso à moradia digna para todo cidadão brasileiro. 

O PlanHab tratou de estruturar um novo arranjo para o financiamento habitacional 

capaz de incluir  o acesso dos estratos da população de menor renda. Além de uma forte 

política de subsídios, a estratégia proposta partia do pressuposto de que a dimensão das 

necessidades habitacionais no país precisava ser enfrentada com diferentes processos de 

                                                 
38

  Tendo em vista esse tema já ter sido aprofundado no Plano Local de Habitação de Interesse Social (2012), a 

Latus Consultoria sintetiza aqui os elementos principais que são relevantes para um diagnóstico de Plano 
Diretor, atualizando as informações quando for o caso. 
39 

PlanHab–Produto 4:O documento registra entre tantos aspectos, o contexto de desenvolvimento crescente 

que o pais apresentava, as políticas sociais redistributivas, as conjuntura política e institucional no governo 
federal.
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produção e de financiamento. Visto que o equacionamento do problema da habitação 

deveria ser encarado pela sociedade como um todo, a estratégia também levou  em conta 

seus agentes promotores, financeiros e técnicos, assim como os movimentos sociais e a 

sociedade organizada, porém reservou aos governos um papel central, de articulador e 

coordenador do processo (PlanHab)40. 

Apesar do atual contexto revelar mudanças e incertezas em relação ao financiamento 

habitacional, o desenho institucional e jurídico  proposto na esfera federal coloca, de forma 

premente para os municípios, um novo papel na questão urbano-habitacional. A gestão do 

solo urbano torna-se uma das principais ferramentas no âmbito municipal, com base na 

prerrogativa constitucional do poder-dever do município da promoção do cumprimento da 

função social da propriedade, de efetivar o acesso à terra urbanizada por meio do plano 

diretor. 

É neste contexto que a questão habitacional deve ser analisada. Estritamente 

vinculada às temáticas do planejamento e desenvolvimento urbano e da gestão dos solo, a 

questão habitacional passa a ser tema de grande relevância quando da elaboração/revisão  

dos planos diretores. 

O plano diretor municipal, ao propor mecanismos e instrumentos efetivos de combate 

à segregação sócio-espacial, de democratização do acesso à terra e à moradia, com vistas a 

fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade, pode marcar uma inflexão na 

política urbana. Cabe ao Município a tarefa de criar e aperfeiçoar o seu quadro normativo a 

partir dos instrumentos instruídos pelo Estatuto das Cidades e do normatizado pelo plano 

diretor, estabelecendo estratégias e criando mecanismos administrativos, no âmbito de suas 

políticas habitacional e urbana, que permitam atender às exigências constitucionais. 

Três questões passam a ser centrais para o ordenamento urbano neste processo: a 

integração e regularização deste passivo de carência e irregularidade urbana e fundiária dos 

assentamentos informais e precários; a localização adequada da HIS, numa tentativa de 

inversão da lógica ainda vigente da periferização dos setores de menor renda e da promoção 

do acesso à terra urbanizada; e a ampliação da oferta regular da moradia de interesse social. 

Os itens seguintes avaliam o quadro das necessidades habitacionais existente no 

município de Teresina,  resgatando o histórico da oferta e produção da moradia de interesse 

social pelos distintos agentes, e avaliando aspectos relacionados à legislação urbana 

existente no que se refere a promoção do acesso ao urbano e a moradia.   

  

d.1.  A produção e localização da HIS 

O intenso fluxo migratório ocorrido em Teresina que apresenta as maiores taxas para 

as décadas de 70 e 80, pode ser associado à produção habitacional que se dá no âmbito do 

                                                 
40 

Planhab- Volume 4.
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Sistema Financeiro de Habitação, mais particularmente, com a produção de moradias 

populares. Os dados apresentados pelo PLHIS elaborado em 2012 demonstram a 

participação do Poder Público e Agentes Financeiros, na formação do espaço urbano de 

Teresina. 

O Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e seus agentes promotores, e de forma mais 

destacada a Companhia de Habitação do Piauí (COHAB/PI), mas também os demais agentes 

da produção da HIS, têm destaque  como  responsáveis, em grande parte da estruturação do 

espaço urbano de Teresina ao viabilizar construção de vários conjuntos habitacionais. 

No que se refere à oferta de moradia de interesse social, o PLHIS de Teresina resgata 

parte da história da expansão urbana sistematizando dados da produção pública realizada 

pela COHAB/PI,(1963 a 2007); pela Agência  de Desenvolvimento Habitacional – ADH, 

vinculada do Governo do Estado do Piauí que atua desde 2007 no setor; a produção  

realizada no âmbito municipal e também a produção realizada pelos setores privado e social 

através de financiamento público.  

Segundo o PLHIS, no período de 1966 a 1990 foram produzidas pela COHAB/PI 34.594 

unidades habitacionais em 43 conjuntos/etapas, sendo a  maior parte  localizados na  Zonas 

Sul e  Sudeste da cidade. (Lima,2001). Avaliando os dados verifica-se que esta produção da 

COHAB vai corresponder a cerca de 42% das novas unidades produzidas no período (81.594), 

quando  o número  de domicílios urbanos da capital passa de 30.308 para 111.902 (IBGE), 

mais que triplicando a demanda por urbanização somente para a função  moradia. As taxas 

de crescimento domiciliar na área urbana foram de 99% e 85% respectivamente para as 

décadas de 1970 e 1980. 

Com o fim do BNH o financiamento habitacional passa a ter como agente financeiro a 

CEF com recursos oriundos de distintas fontes e direcionados para produtos diferenciados, 

que passam a priorizar  a atuação nas vilas e assentamentos consolidados.  Com recursos 

mais escassos,  reduz-se drasticamente a produção  habitacional pública. Foram 4.086 

unidades construídas em 22 áreas/empreendimentos, realizadas  no período de 1995 a 

2001. A década de 90 apresentou um crescimento domiciliar ainda bastante significativo 

chegando a 161.337 domicílios urbanos em 2000, com um aumento em números absolutos 

de 49.435 novas unidades, o que  corresponde a uma taxa de crescimento de 44%.  

Durante o período de atuação da COHAB também ocorreram ações de regularização 

de lotes urbanizados e a concessão de títulos de posse. Ao total foram beneficiadas 23.773 

famílias no período de 1980 a 2000.  

Ainda no âmbito Estadual, a partir de 2007, verifica-se nos dados apresentados pelo 

PLHIS, a oferta habitacional da ADH atrelada aos programas e linhas de financiamento do 

Governo Federal -  FNHIS, OGU, MCMV e FGTS. As principais operações foram ou estavam 

sendo realizadas através dos programas Pró-Moradia e do Carta de Crédito Individual em 

Operações Coletivas (FGTS), programa denominado no Estado do Piauí de Semeando 

Moradia. O total de unidades construídas ou em execução à época de elaboração do PLHIS 
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(2012) totalizavam  6.949 moradias na área urbana e 771 na área rural. 

No âmbito municipal, ainda segundo o PLHIS, a produção habitacional fica também 

atrelada às linhas de financiamento do governo federal. A SEMPLAN passa a promover 

ações, em parceria com outras secretarias municipais e governo Estadual através do projeto 

Vila Bairro, criado em 2007, objetivando a integração dos assentamentos precários à cidade.  

Os dados sistematizados pelo PLHIS apontam que no período de 2001 a 2011 foram 

realizadas na capital Teresina  intervenções através dos projetos Vila Bairro, Morar Melhor, 

HBB e orçamento popular que beneficiaram 6.541 famílias com melhorias habitacionais 

através de processos de autoconstrução e/ou empreitada direta; e produzidas 4.584 

unidades habitacionais atendendo a demanda de reassentamentos de moradias localizadas 

em áreas de risco, leito de ruas e famílias sem teto.  

Com o surgimento de nova linha de financiamento direcionado também ao agente 

privado – o programa MCMV,  município e estado se inseriram no processo de produção 

habitacional destes agentes. O  PLHIS apontava, à época de sua elaboração, a estimativa de 

mais de 10.000 moradias para o enfrentamento do déficit habitacional da capital para as 

faixas de renda de 0 a 3 salários mínimos e até 10 salários mínimos. Registram-se no 

documento  quase 6000 unidades concluídas ou em fase de conclusão em  15 

empreendimentos direcionados a faixas I do Programa.  Quando considerados também as 

faixas de renda dos patamares superiores do programa (de até 10 salários mínimos) estão 

mapeados pela prefeitura de Teresina  27 empreendimentos.   

Pelo histórico resgatado, verifica-se que o município de  Teresina tem procurado atuar 

na questão habitacional, articulando-se junto aos demais setores governamentais para 

viabilizar  financiamento. Entretanto, a par de toda esta produção habitacional realizada no 

âmbito público para atendimento da demanda dos setores populares durante a 

conformação  e urbanização da capital, a cidade  ainda apresenta um passivo de setores que 

apresentam precárias condições da moradia e insuficiente urbanização. Resultam 

particularmente das ocupações informais e assentamentos autoproduzidos pela própria 

população, denominados Vilas e Favelas, mas também de alguns empreendimentos 

implantados informal e precariamente por loteadores irregulares, e por vezes, pelo próprio 

poder público.  Em 2012 o PLHIS estimava cerca de 50 mil famílias residindo em 

aproximadamente 200 áreas informais espalhadas pela cidade. 

Diante da relevância do quadro diagnosticado, em dezembro de 2012 é criada a 

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária  através da Lei Complementar 

nº 4.197 complementando as estruturas necessárias a intervenção na área habitacional.  

Com a atuação da Secretaria, mais recentemente o mapeamento da irregularidade 

urbana e fundiária foi atualizado.  Os dados  totalizam um universo de 246 localizações onde 

as famílias residem  ainda em situação de irregularidade urbana e  fundiária.  Avaliando as 

informações fornecidas verifica-se uma maior incidência nas regiões Sul e Sudeste - 40 estão 

localizadas na região Centro/Norte; 49 na Leste, 61 na Sudeste e 86 na região Sul. Dez estão 
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situadas fora do perímetro urbano.  

Todo este passivo que se apresenta em situação de irregularidade urbana e fundiária, 

juntamente com a necessidade de produção de novas unidades habitacionais destinadas ao 

atendimento do déficit e/ou que ampliam a oferta e as condições de acesso a terra 

urbanizada, regular e bem localizada, vão conformar o quadro de necessidades habitacionais 

do município, tratado no item seguinte. 

Por fim, contextualizado o quadro de produção da HIS  pelos agentes públicos, 

privados e sociais, é importante uma breve avaliação das localizações e principais impactos  

na conformação do espaço urbano de Teresina. 

FIGURA 21: ÁREAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

Fonte: SEMPLAN e Plano Diretor de Drenagem Urbana (2012). Elaboração: Latus Consultoria 

Conforme se visualiza no mapa, fica efetivamente demonstrado a participação da 

produção pública na formação do espaço urbano de Teresina. Parques e Residenciais e 

alguns loteamentos são fruto do financiamento público de HIS, realizado no âmbito do BNH 

e posteriormente da Caixa Econômica Federal. Predominam os investimentos nas regiões sul 
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e sudeste. 

Ainda que não se tenham mapeados os perímetros urbanos anteriores,  já se visualiza 

que grande parte da produção pública que ocorre principalmente nas décadas de 70 e 80, se 

aproxima das bordas do limite do perímetro registrado em 1992, tendo sido certamente um 

dos elementos indutores desta expansão. Visualiza-se no mapa os empreendimentos 

realizados em Teresina, localizados nas franjas do perímetro urbano, alguns bastante 

distantes da malha implantada e provavelmente, como na produção do período anterior, 

fruto de ampliações pontuais do perímetro urbano que desde 1991 teve uma série de 

acréscimos através de diversas leis (10/03/94; !7/05/94; 01/04/97; 20/10/97; 01/12/97...)41. 

 Posteriormente o sistema nacional de Habitação e o MCMV passam a alimentar a 

produção e regularização da moradia de interesse social. A produção mais recente realizada 

no âmbito do MCMV (2009) – estão mapeados 27 empreendimentos – parece obedecer a 

mesma lógica de localização periférica e dissociada de uma análise ambiental.  

Outro aspecto a ser destacado  é a não observação da drenagem e situações de 

alagamento do complexo sistema hídrico existe no município. A questão da drenagem 

urbana associada à dinâmica dos rios e lagoas do território urbano de Teresina tem se 

constituído um desafio para o município.  Visualiza-se a grande incidência desta produção 

habitacional pública, inclusive a mais recente (do MCMV) e também dos assentamentos 

informais (vilas e favelas) nestas áreas suscetíveis a alagamentos e/ou suas proximidades. 

Segundo o Plano de Drenagem já existem em Teresina tendências à ocorrência desses 

eventos na área urbana, em pelo menos em 38% das sub-bacias dos rios locais, por 

apresentarem uma configuração que proporciona maior duração da permanência da água 

em suas áreas.  

 

d.2.  O quadro das necessidades habitacionais de Teresina 

projetado pelo PLHIS 

Para o diagnóstico do quadro de necessidades habitacionais do município de Teresina 

o PLHIS, elaborado em 2012, levantou a partir de distintas fontes de dados, o seguinte 

quadro relacionado ao déficit quantitativo (novas moradias) e qualitativo  (inadequação 

habitacional: 

O diagnóstico do setor habitacional levantou a partir de dados oficiais (IBGE e 

dados disponibilizados por instituições públicas estadual e municipal, como 

SEMHAB; SEMPLAN e ADH ) uma demanda por moradia na capital de Teresina na 

ordem de 55.305 Unidades Habitacionais , também oficial estima-se que residam 

                                                 
41

  LIMA, Paulo Henrique Gomes de. Promoção Imobiliária em Teresina/PI: Uma análise do desenvolvimento da  
produção privada de habitações – 1984/1999. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós -

Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, 2001. (Disponível em: 
http://www.liber.ufpe.br/teses/arquivo/20040722151835.pdf) 
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no município cerca de 50 mil famílias de forma irregular em aproximadamente 200 

áreas espalhadas pela cidade.. Na Zona Rural estimam-se pelos dados coletados no 

diagnóstico a existência de cerca de 83 imóveis pertencentes a Prefeitura 

Municipal de Teresina (PMT) e ou particular em situação irregular. Em pesquisa in 

loco junto a atores sociais nas regiões urbanas e rurais do município levantou-se os 

seguintes dados: 22.145 demandas por moradia na Zona Urbana e 4.510 na Zona 

Rural, totalizando uma demanda por moradia na ordem de 26.655. Realidade 

aquém dos fornecidos em dados oficiais, mas válidos considerando que foi 

realizado mediante levantamento de dados nas oficinas em que esteve presente 

apenas uma parcela da população do município. E por processo de Regularização 

Fundiária, a pesquisa in loco nas oficinas revelaram uma demanda na ordem de 

61.711. No que concerne à infraestrutura, os dados coletados indicaram 40.758 

domicílios sem banheiro e 53.995 com carência de infraestrutura. 

Nesta quantificação, o PLHIS faz ainda a estimativa das unidades habitacionais 

necessárias ao atendimento da demanda futura projetada para o horizonte temporal de 

2023. O dado projetado somado ao da obsolescência do estoque, acrescenta uma nova 

demanda de mais 19.111 novos domicílios, totalizando a estimativa de uma demanda de 

novas moradias na ordem de 74.416 unidades.  

Algumas questões devem ser aqui colocadas apontando para a necessidade de 

relativizar estes números. Sem entrar no mérito da metodologia utilizada para a 

quantificação realizada pelo PLHIS, destaca-se o elevado percentual que representa o déficit 

estimado em relação ao número de domicílios do município, correspondente a 24,6%. 

Mesmo as taxas mais elevadas estimadas para o Brasil, que situam-se na Região Norte, 

segundo a Fundação joão Pinheiro, não alcançam este valor. De qualquer forma, há que se 

reconsiderar aqui, que a publicação da FJP (ocorrida após a elaboração do PLHIS de Teresina) 

aponta um déficit para a capital do Piauí estimado em 32.243 domicílios em 2010,  

correspondendo a uma taxa de 14.5% do estoque existente.   Ademais, não foi levado em 

consideração nas projeções realizadas o atendimento das parcelas deste déficit que pode ter 

sido atendidas pela produção de HIS realizada e entregue após 2010. 

Ainda que os números estimados para o déficit pelo PLHIS possam estar 

superdimensionados, o desafio para seu  enfrentamento é igualmente grande mesmo 

considerado o déficit estimado pela FJP. O  quadro diagnosticado está a exigir do Poder 

Público Municipal qualificar suas estratégias e instrumentos de gestão do solo, de forma a 

promover melhor acesso ao solo urbanizado minimizando os ônus das localizações 

inadequadas e fomentando a produção de habitação do interesse social. 

A questão  da demanda por terra urbana bem localizada, em condições adequadas de 

urbanização para atendimento deste déficit e da necessidade futura de moradias de 

interesse social traz o tema para esfera da gestão territorial. A reserva de áreas para a 

produção da HIS é um tema que não foi ainda solucionada apesar dos novos dispositivos  

trazidos pela lei federal do Estatuto da Cidade. Aspectos da legislação e instrumentos 

urbanísticos e de gestão de solo considerados indutores das localizações e do fomento da 

produção da habitação de interesse social são tratados no item seguinte. 
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No que se refere às demandas da  inadequação habitacional sabe-se que tais situações 

se concentram nos seus distintos componentes, justamente nos assentamentos informais e 

precários. A demanda dos setores informais e irregulares  existente no município de Teresina 

é histórica e também de grande magnitude. Ademais, é um processo que ainda ocorre, 

conforme visto nos dados apresentados pelo PLHIS quando referem às ocupações mais 

recentes, como é o caso da ocupação organizada de 4000 famílias, denominada Parque 

Vitória. 

Assim, as ações de regularização fundiária dos assentamentos precários, que sabe-se 

incluir  também ações de melhorias urbanas e ambientais,  podem ser consideradas  

prioritárias nestas áreas  para o enfrentamento do quadro de inadequação. A Prefeitura 

Municipal de Teresina reconhecendo esta situação mapeou recentemente as áreas que 

demandam por regularização fundiária e estabeleceu as prioridades para a intervenção mais 

imediata. Conforme já referido são  246 áreas e/ou  empreendimentos, mapeadas abaixo 

segundo a tipologia de produção habitacional (vila, favelas, loteamentos empreendimentos 

habitacionais…) que apresentam alguma irregularidade que ainda impede a regularização 

fundiária - titulação. 

FIGURA 22: IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA 

 

Fonte: PMT. Elaboração: Latus Consultoria 
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d.3.  Instrumentos urbanísticos e de gestão de solo indutores das 

localizações e de fomento à produção da HIS 

 

Por fim, cabe avaliar neste breve diagnóstico os aspectos da legislação de Teresina que 

podem contribuir  para as localizações mais adequadas  e para a maior oferta e produção da 

HIS  e acesso ao solo urbanizado.  

No que se refere às localizações, os instrumentos de maior efetividade são os que 

podem contribuir para a reserva de áreas – como as  ZEIS para os vazios urbanos,  e os 

instrumentos indutores da ocupação dos vazios urbanos  (parcelamento, edificação e 

ocupação compulsórios), quando associados . 

Em Teresina, por lei específica foram instituídas ZEIS  – a maior parte direcionada aos 

processo de regularização fundiária com a definição  de normatização especial para o 

parcelamento e uso e ocupação do solo, sendo um dos gravames direcionado a 

regulamentar a ampliação do perímetro junto ao estabelecimento de padrões urbanísticos 

para a produção de lotes. Este fato revela, conforme já abordado,  a expansão da malha e 

periferização da HIS  sob a tutela do poder municipal, e deve ser avaliado quanto a sua 

validade estratégica.  Certamente outra áreas de regularização e também da reserva de 

território para a produção social da habitação deverão ser encaminhadas nesta revisão do 

plano diretor.  

De qualquer forma verifica-se que, se regularização fundiária, em sintonia com o 

instituído na legislação federal, tem se constituído numa das prioridades do governo 

municipal, o município pouco avançou na identificação de áreas mais apropriadas para a 

implantação dos empreendimentos habitacionais. Verificou-se pelo histórico da produção 

habitacional, a periferização induzida pela produção pública e pela produção informal.  

Neste sentido, durante este diagnóstico procurou-se minimamente levantar as 

potencialidades do território nos aspectos de melhor localização e potenciais de indução 

HIS. Foram identificados alguma áreas de metragem mais significativa e os quantitativos de 

áreas vazias (não utilizadas) por bairro.  O mapeamento dos vazios levantados carece de 

debate estratégico e regulamentação das definições a serem estabelecidas para a utilização 

dos instrumentos de reserva de áreas (ZEIS) e também de indução ao cumprimento da 

função social da propriedade.  

Cabe ainda o destaque da Lei Municipal 3500/2006 que institui o Banco de lotes de 

terra urbanizada cuja finalidade é a provisão da HIS. Entretanto não se tem registro de 

quaisquer ações desenvolvidas neste sentido. 
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FIGURA 23: VAZIOS URBANOS E ZEIS 

 

Fonte: PMT. Elaboração: Latus Consultoria 
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Em relação a mecanismos que possam induzir a produção e oferta da HIS, de forma 

não usual (e não regular), a lei do parcelamento do solo estabelece mecanismos para o 

parcelamento compulsório onde determina que as glebas quando desapropriadas deverão 

ser destinadas a HIS e a implantação de equipamentos. 

A lei do parcelamento também estabelece no Título XI padrões para o parcelamento 

de interesse social. Há que se debater se a diminuição dos padrões urbanísticos e a 

estratégia adequada para o fomento a produção dos empreendimentos habitacionais. 

O município tem desenvolvido um debate também sobre as áreas de revitalização 

onde, especialmente no centro, poderão ser estimulados os empreendimentos de HIS. 

Mais recentemente o município aprova a Lei 4.851/2015 que cria as Zonas de 

Urbanização Específica. Como já foi referido, esta estabelece uma “ cota solidariedade” que 

poderá auxiliar na produção de HIS.  

Os mecanismos aqui apresentados e as estratégias a serem adotadas para maior 

efetividade na indução da ocupação territorial e fomento a produção de novas unidades 

constituem pautas importantes para a próxima etapa de revisão do Plano Diretor de 

Teresina. 
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e) ANÁLISE DA RESTRIÇÃO À OCUPAÇÃO, 

EXPANSÃO E ADENSAMENTO42 

e.1.  Áreas com relevância de preservação histórico-cultural  

As áreas de interesse histórico-cultural de Teresina estão concentradas na área central 
da cidade, local escolhido pelo então Presidente da Província do Piauí, José Antonio Saraiva 
para a fundação da capital, em 1852. As primeiras construções teresinenses podem ser 

consideradas ecléticas, com posterior utilização do estilo art-decó. Atualmente muitos dos 
principais edifícios da época do surgimento da cidade já desapareceram. 43 

Na década de 1970 houve um certa migração da população mais abastada do centro 
para a região leste. Esse abandono resultou em uma ocupação marginal do centro, 

combinada com a acentuada degradação dos edifícios existentes e a demolição do 
patrimônio arquitetônico para a implantação de estacionamentos e comércios. A luta pela 

preservação da memória das cidades é cada dia mais intensa, pois a constante busca pelo 
desenvolvimento e progresso acaba destruindo elementos essenciais da sua identidade, fato 

que acaba enfraquecendo a identificação da população pelo espaço. 

Em Teresina, a Lei Complementar 3.563/2006 visa proteger os elementos ainda 
existentes, definindo zonas de preservação ambiental e normas de proteção aos bens de 

valor cultural. São ao todo oito zonas criadas pela Lei. A ZP1, ZP2 e ZP3 representam as zonas 
de preservação histórico-cultural da cidade. 

§ 1º A Zona de Preservação Ambiental 1 (ZP1) compreende a Praça Marechal 
Deodoro e várias quadras próximas, conforme delimitação prescrita no Anexo 1 
desta Lei Complementar. 

§ 2º A Zona de Preservação Ambiental 2 (ZP2) compreende os l otes l indeiros à 

Avenida Frei Serafim, entre a Igreja São Benedito e a Avenida Marechal Castelo 
Branco. 
§ 3º As Zonas de Preservação Ambiental 3 (ZP3) compreendem imóveis 

individualizados, situados no território do município. 

A Lei define diversos quesitos que devem ser cumpridos para a preservação desses 
imóveis. As características arquitetônicas das fachadas, a volumetria da edificação e o 

telhado devem ser mantidos conservados em todas as zonas. No caso de reformas ou de 
novas construções, deve-se cumprir alguns requisitos, como altura máxima, recuos de frente 

e taxa de ocupação. Na ZP2 é permitida a construção de edifícios de até 40 metros de altura 
a partir de um recuo frontal de 15 metros, de acordo com exigências mais específicas quanto 

a forma de ocupação. Como a ZP3 trata de imóveis isolados, a regulamentação se resume 

apenas na preservação estética da fachada e do edifício de forma geral, sem apresentar 
rigorosidade na definição de recuos e alturas. A Lei também proíbe a colocação de  outdoors 

                                                 
42 

 Tendo em vista esse tema já ter sido aprofundado no Plano Municipal de Saneamento Básico (2016), Plano 
Diretor de Drenagem Urbana (2012), Agenda 2030 (2015) e Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana 

(2008), a Latus Consultoria sintetiza aqui os elementos principais que são relevantes para um diagnóstico de 
Plano Diretor, atualizando as informações quando for o caso.
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 TOLLSTADIUS, Larissa Lira. Preservação do Centro de Teresina: A construção de um objeto. (Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/469) 
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nas zonas de preservação, e regulamenta a colocação de anúncios e a instalação de ar 
condicionados nos edifícios preservados. 

FIGURA 24: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

Fonte: PMT. Elaboração: Latus Consultoria 

Todas essas restrições definidas pela Lei acabam desestimulando o interesse dos 

proprietários no investimento nesse tipo de edificação. Para a utilização desses edifícios 
preservados são necessárias várias obras que custam um valor muitas vezes superior ao que 

o proprietário possui ou pretende gastar. Para isso, a Lei indica um bônus para os 
proprietários dos imóveis listados para conservação, representado pela isenção de IPTU em 

determinados casos. 

Atualmente pode-se verificar que apenas a isenção de IPTU não é suficientemente 
atrativa para os empreendedores. É frequente os casos de demolições e alterações de uso 

clandestinas nas edificações históricas.44 Muitas vezes a edificação é simplesmente 
abandonada pelo proprietário até que naturalmente se desintegre, se tornando um risco 

para a população. Essa situação ocorre pelas penalidades definidas por Lei ainda serem 
pouco aplicadas aos proprietários descumpridores. 
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 UCHÔA, Glenda. Prédios localizados no Centro de Teresina estão à mercê do tempo. Notícia do Jornal o Dia. 

11/03/2017. (Disponível em: http://www.portalodia.com/noticias/teresina/predios -localizados-no-centro-de- 
teresina-estao-a-merce-do-tempo-295049.html) 
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e.2.  Áreas de proteção ambiental, propícias a serem 

preservadas, considerando, principalmente, as restrições 

legais à ocupação (Lei nº 6.766/79 e legislação ambiental) e 

a importância dessas áreas como permeáveis para o 

sistema de drenagem local e para amenização do clima 

intraurbano, bem como para apropriação como áreas de 

lazer  

Teresina possui uma rica paisagem natural. Sua abundante hidrografia e a presença de 

dois grandes rios no seu território, o rio Parnaíba com influência estadual e o rio Poti que 
atravessa sua área urbana, acaba tornando a preservação dos elementos naturais ainda mais 

prioritária. Outro aspecto essencial é o bioma da cidade, composto pelo Cerrado e Caatinga, 
que atualmente estão em ameaça de extinção por todo o Brasil, possuindo diversas espécies 

extintas ocasionadas principalmente pela ação do homem. A incidência de área de proteção 
de Mata Atlântica em praticamente toda área urbana da cidade, conforme indicado na Lei nº 
11.428 de 2006, também merece atenção especial. 

Como em diversas cidades brasileiras, a descontrolada expansão urbana nas últimas 
décadas acabou ocasionando na gradativa destruição do ambiente natural. Os locais mais 
críticos, sujeitos à acidentes naturais como inundações e deslizamentos, foram ocupados 
especialmente pela parcela da população mais carente, que não possui recursos financeiros 

suficientes para sair dessa situação. Em Teresina as ocupações mais críticas foram nas 
regiões alagadiças, principalmente próximas aos rios. Cabe destaque a região norte, no 

encontro dos rios, local que contém diversas lagoas e possui densa ocupação de habitações 
populares. Hoje, região beneficiada pelo projeto Lagoas do Norte da Prefeitura Municipal. 

Ao todo são 70 microbacias na área urbana, onde 31 são propensas a inundações, 
sendo elas 8 microbacias do rio Parnaíba, 17 na margem esquerda e 6 na margem direita do 

rio Poti. Isso porque hoje em dia vários afluentes desses dois rios foram encobertos pela 
ocupação urbana e estão sob ruas, avenidas ou conduzidos por galerias. Segundo estudo45, a 

maior parte das microbacias de Teresina possuem mais de 90% de sua área total 
classificadas como densamente urbanizada. Desta forma, também pode-se considerar que 
90% da área total das bacias são impermeáveis. Essa situação é agravada pela grande 
maioria ter baixa capacidade de escoamento das águas pluviais. 

Conforme o Plano Diretor de Drenagem Urbana, a área urbana de Teresina não possui 

locais sujeitos à deslizamentos, pois apresenta topografia relativamente plana em todo seu 
território. Contudo, nos períodos de intensa pluviosidade pode ocorrer o desenvolvimento 

de processos erosivos no solo, gerando a instabilidade de taludes. As sub-bacias com alto 
índice de erosão estão localizadas principalmente na região Sul da cidade. 

A primeira lei ambiental utilizada em Teresina foi a Lei nacional do Código Florestal46 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Plano Municipal de Saneamento Básico. Teresi na, 2016. 
46

 Lei nº 12.651/2012. 
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de 1965, com última atualização datada de 2012. Essa lei considera as margens de rios 
urbanos, no caso de Teresina, as margens dos rios Parnaíba e Poti, como áreas 
ambientalmente frágeis e vulneráveis, e, desta forma, legalmente as define como Áreas de 
Preservação Permanente (APP).  

Em 1988, para conter essa crescente destruição dos elementos naturais, foi criada a 
Lei n°1939, que definia oito zonas de preservação na cidade. Recentemente essa Lei foi 
atualizada47, e apresenta cinco zonas específicas para proteção ambiental da cidade - ZP4, 
ZP5, ZP6, ZP7 e ZP8, sendo que a ZP5 e ZP8 tratam especialmente da beira dos rios.48 

 

§ 4º As Zonas de Preservação Ambiental 4 (ZP4) compreendem as  praças e parques 
do município. 
§ 5º As Zonas de Preservação Ambiental 5 (ZP5) compreendem:  

 
I - as encostas com declividades superiores a 30% (trinta por cento);  
II - as áreas marginais ao Rio Parnaíba, correspondentes a uma faixa com largura de 

200 m (duzentos metros), salvo quando já estejam ocupadas, caso em que a faixa 
tem a largura da área ainda não ocupada; 
III - as áreas marginais ao Rio Poti, correspondentes a uma faixa com largura de 
100m (cem metros), salvo quando já estejam ocupadas, caso em que a faixa tem a 

largura da área ainda não ocupada; e 
IV - as áreas das lagoas e respectivas margens, correspondentes a uma faixa de 
30m (trinta metros).  

 
§ 6º As Zonas de Preservação Ambiental 6 (ZP6) compreendem as áreas de 
interesse paisagístico, de propriedade privada, que devem ser utilizadas para 
implantação de parques. 

§ 7º As Zonas de Preservação Ambiental 7 (ZP7) compreendem os terrenos 
destinados à implantação de praças, nos loteamentos aprovados pela Prefeitura 
Municipal. 
§ 8º As Zonas de Preservação Ambiental 8 (ZP8) compreendem áreas próximas aos 

rios, não integrantes das Zonas de Preservação Ambiental – ZP5. 

A Lei é bastante restritiva, todas as zonas demarcadas não devem sofrer alterações de 
qualquer tipo e os usos permitidos são limitados para fins de drenagem, de saneamento, de 
apoio ao transporte fluvial e de recreação, cultura e lazer.  

A partir da década de 1990, o Poder Público Municipal definiu que toda a área ao 
longo dos rios fosse um grande parque municipal. Em 2015, Teresina já possuía 34 parques 
ambientais, a maior parte deles ribeirinhos, e 271 praças, que juntos somam a área de 226,8 

hectares.49 
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 MATOS, Karenina Cardoso; LOPES, Wilza Gomes Reis; MATOS, Indira Cardoso; AFONSO, Sonia; MIRANDA, 
Karinna Adad de;  ALVES, Marta Raquel da Silva; SOUSA, Giuliana de Brito. Os parques ambientais de Teresi na 
como eixos lineares do sistema de espaço público. (Disponível em: http://quapa.fau.usp.br/wordpress/wp - 

content/uploads/2016/03/Os-parques-ambientais-de-Teresina-como-eixos-lineares.pdf) 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Agenda Teresina 2030. Teresina, 2015. 
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FIGURA 25: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 
Fonte: PMT e Ministério do Meio Ambiente. Elaboração: Latus Consultoria 
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e.3.  Regiões geomorfologicamente não apropriadas para a 

ocupação, consideradas como áreas de risco de desastres 

naturais  

A cidade de Teresina, por estar situada em uma região próxima aos rios, possui um 

terreno relativamente plano em toda sua extensão. Segundo seu mapa de relevo50, Teresina 
possui declividades que variam de plano (0 a 2%) a fortemente ondulado (15 a 45%). As 

áreas com maior declividade estão situadas no extremo sul, na região leste e na extremidade 
direita da cidade, ao norte do rio Poti. As regiões mais planas estão próximas aos rios. 

Já no mapa do relevo de Teresina, pode-se identificar os topos de morros, locais de 
maior cota na cidade. Essas regiões apresentam certa restrição quanto à ocupação, por estar 
suscetíveis a deslizamentos. Os bairros em áreas de topo de morro são o Vale Quem Tem, 
Verde Lar, Vale do Gavião e Uruguai na região Leste; Todos os Santos na região Sudeste; e 
Angélica e Pedra Miúda na região Sul. Os bairros mencionados da região Leste, Vale Quem 
Tem e Verde Lar, possuem densidades altas em comparação com o restante da cidade, 
respectivamente 67 hab/ha e 64,9 hab/ha51. Já as áreas de menor cota estão próximas aos 
rios e lagoas da cidade. Essas regiões vizinhas aos cursos d’água também são consideradas 
inadequadas à ocupação pelo elevado risco de enchentes no período de cheias dos rios. Em 
contraponto com as restrições de ocupação, as áreas suscetíveis a inundação também 
apresentam altas densidades. 

FIGURA 26: RELEVO DE TERESINA 

 

Fonte: SEMPLAN. 

                                                 
50

 SEMPLAN. (Disponível em: http://semplan.teresina.pi.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Mapa-de- 

Declividade.jpg) 
51

 SEMPLAN (Disponível em: http://semplan.teresina.pi.gov.br/teresina -em-bairros/) 
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e.4.  Pontos de captação de água e de cursos d’água que 

necessitam ser preservados  

A captação da água para consumo em Teresina provém principalmente do rio 
Parnaíba, à montante da área urbana, e uma pequena parcela retirada de mananciais 
subterrâneos52. Ao todo são quatro Estações de Tratamento de Água (ETA), três  localizadas 
no Distrito Industrial Sul da cidade, e uma na região Norte. O acesso às ETA I, ETA III e ETA IV 

é realizado pela rodovia PI-130. A ETA de Santa Maria da Codipi é a mais recente estação 
implantada, com início de funcionamento no ano de 2015, visando melhorar o sistema de 

abastecimento da região Norte. A água captada no rio Parnaíba é considerada de boa 
qualidade, tornando desnecessários alguns processos de tratamento. Complementando o 

sistema de água de Teresina, há uma grande quantidade de poços no seu território, muitas 
vezes sem ligação com o sistema de rede geral. 

 

FIGURA 27: PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

 
Elaboração: Latus Consultoria. 

                                                 
52

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Plano Municipal de Saneamento Básico. Teresina, 2016. 
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e.5.  Faixas de domínio de rodov ias, gasodutos, linhas de 

transmissão de energia elétrica  

Os principais acessos de Teresina são pelas rodovias federais BR-316 e BR-343, e pelas 
estaduais PI-130 e PI-112, que atravessam o núcleo urbano da cidade 53. A Lei 5.528/2005, 
que regulamenta os usos da faixa de domínio do estado do Piauí, define faixa de domínio 
como área onde se localiza uma rodovia, que contém as pistas de rolamento, canteiros 

centrais, obras de arte, acostamentos, sinalizações e faixas laterais de segurança. A presença 
de rodovias de intenso tráfego de veículos pesados próximas à áreas urbanas consolidadas, 

geram conflitos no espaço urbano, pois a ocupação acaba sendo restritiva nesses locais. Por 
esse motivo a previsão da elaboração do rodoanel fora do perímetro urbano da cidade, 

visando desviar o tráfego para uma área mais adequada. O mesmo já possui parte do seu 
traçado concluído, na parte sudeste do território.  

A linha ferroviária também atravessa as áreas mais consolidadas de Teresina. O trecho 
ativo liga as capitais dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. A ferrovia é utilizada para o 
transporte de cargas, porém parte da sua linha é compartilhada com o pré-metrô da cidade. 
A faixa não-edificável ao longo das ferrovias é de 15 metros posterior à faixa de domínio, 
conforme definido pela Lei nº 6766/79. Essa restrição acaba prejudicando a ocupação 
urbana nesses locais. Pela ferrovia passar pelo centro da cidade, essa situação acaba sendo 
ainda mais prejudicial. 

O sistema de energia de Teresina é gerenciado pela estatal federal ELETROBRAS 
Distribuição Piauí, que está vinculada ao Ministério de Minas e Energia54. A linha de 

transmissão atravessa a região Leste e Sudeste, e permeia o limite das regiões Centro e Sul 
da cidade. A NBR 5422 - Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão e Subtransmissão de 

Energia Elétrica, define as distâncias mínimas de segurança para a ocupação nas áreas 
próximas. A distância mínima das linhas de transmissão para com rodovias, ruas e avenidas é 

de 8 metros. Enquanto que para locais acessíveis apenas por pedestres, a distância diminui 
para 6 metros. 

A implantação do Gasoduto Meio Norte, que passaria pelo estado do Maranhão, Piauí 

e Ceará, está em estudo atualmente 55. O empreendimento da TMN Transportadora S/A 
ligaria a cidade de Caucaia/CE a São Luis/MA, atravessando 40 cidades da região Norte e 

Nordeste do país, inclusive o território de Teresina. A extensão total dessa linha seria de 948 
Km e teria capacidade prevista de 6 milhões m³/dia. O traçado exato desse gasoduto ainda 

está em análise. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana. Teresina, 2008. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Agenda Teresina 2030. Teresina, 2015.  
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 ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Disponível em: 
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FIGURA 28: RODOVIAS, FERROVIA E LINHA DE TRANSMISSÃO 

 
Elaboração: Latus Consultoria 
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e.6.  Limitação legal do perímetro urbano e área de expansão 

urbana 

A Lei n° 4.831 de 2015 define o novo perímetro da zona urbana de Teresina. O traçado 

alterado visa guiar o crescimento da cidade de forma sustentável, limitando a expansão da 
infraestrutura urbana e racionando desta forma sua utilização. Ao mesmo tempo, essa 

alteração do desenho objetiva incorporar os novos empreendimentos localizados no limite 
do perímetro anterior. Vale ressaltar que a ocupação deve ser prioritária dentro dos limites 

já definidos. Teresina possui várias áreas vazias dentro do seu perímetro para futura 
expansão. A constante alteração do perímetro acaba incentivando os empreendedores a não 
respeitarem os limites urbanos, e assim o crescimento sustentável almejado não é 

alcançado. O Anexo 2 da Lei n° 4.851 do parcelamento do solo delimita áreas de expansão 
urbana além dos limites propostos pelo perímetro.  

 

FIGURA 29: PERÍMETRO URBANO E ÁREA DE EXPANSÃO URBANA 

 
Fonte: Anexo 2 da Lei n° 4.851.  
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f) ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA EXISTENTE56 

f.1.  Identificação, localização e caracterização dos meios de 

transporte urbano mais relevantes (motorizados ou não 

motorizados) 

A cidade de Teresina possui significativa extensão territorial. O perímetro urbano atual 
conta com 237 km². Conforme os dados levantados em 2008 pelo Plano Diretor de 

Transportes e Mobilidade Urbana de Teresina (PDT), a cidade possui um sistema viário de 
aproximadamente 3.110 km, distribuídos principalmente no sentido Norte-Sul, pelas 
limitações físicas geradas pelo Rio Parnaíba na direção Oeste e pelo Rio Poti na direção 

Leste. 
A hierarquização viária de Teresina está indicada na Lei Complementar N°3.560 de 

2006 que define o Uso do Solo Urbano do Município. O sistema viário está dividido em 
Sistema Viário Básico e Vias Locais, que complementam o primeiro. As vias do Sistema Viário 

Básico são classificadas em Vias Estruturais Expressas, de articulação interestadual e 
intermunicipal, Vias Estruturais Arteriais, de articulação intermunicipal e de ligação entre as 

vias coletoras e as expressas, e por último as Vias Coletoras, que podem ser Principais ou 
Secundárias. As Vias Locais servem para acesso restrito e possui maior representatividade no 

sistema viário. 
  

TABELA 08: TIPOS DE VIAS E SUAS EXTENSÕES 

TIPO DE VIA EXTENSÃO (KM) 

Expressa 24 

Arterial 80 

Coletora 300 

Local 2.706 

TOTAL 3.110 

Fonte: PDT - Teresina 
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 Tendo em vista esse tema já ter sido aprofundado no  Plano Diretor de Transporte e Mobilida de Urbana 
(2008) e Plano Diretor Cicloviário Integrado de Teresina (2015), a Latus Consultoria sintetiza aqui os elementos 
principais que são relevantes para um diagnóstico de Plano Diretor, atualizando as informações quando for o 

caso.
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FIGURA 30: SISTEMA VIÁRIO DE TERESINA 

 
Fonte: PDT - Teresina 

Em 2007, foi realizada uma pesquisa de Origem-Destino com objetivo de identificar os 
padrões de deslocamento no território de Teresina e com a cidade vizinha Timon, visando 
auxiliar e orientar o planejamento da mobilidade na cidade. Segundo a pesquisa, 
predominam as viagens realizadas a pé, principalmente com des tino à escola, e logo em 
seguida o uso do automóvel, seguindo a tendência da maior parte das cidades brasileiras na 
preferência pelo automóvel para deslocamentos.  

O dado que surpreende em Teresina é a baixa representatividade das viagens 
realizadas por transporte coletivo. Esse dado reflete a realidade vivida pela população 

teresinense, que possui dificuldades para acessar esse tipo de transporte, tanto pela 
ineficiência do sistema quanto por fatores econômicos. Por esse motivo que o PDOT, já em 

2008 apontou diversas alterações no sistema de transporte público municipal que estão 
sendo gradativamente executadas pelo poder público, visando a melhoria do sistema e o 

aumento do seu uso pela população. O uso de bicicleta e motocicletas também representam 
uma quantidade considerável de viagens, principalmente com destino ao trabalho. A 
tendência é o crescimento da preferência por esses meios de transporte alternativos, 
principalmente pelo custo-benefício apresentado. Outro dado que surpreende é o elevado 
número de viagens não-motorizadas na época do estudo, para uma cidade do porte de 
Teresina que possui um clima quente e seco, desfavorável para esse tipo de prática. 

A diferença entre as regiões de Teresina, também podem ser notadas nessa pesquisa. 
Na região Centro e Sul, a maior parte das viagens são feitas por motivo de trabalho, 
enquanto que nas demais regiões por motivo de estudo. Reflexo das diferentes 
características e equipamentos apresentados em cada região. 

Essa pesquisa também identificou os principais fluxos de viagens. No transporte 

coletivo o eixo predominante é no sentido Norte-Centro, enquanto que as viagens 
diametrais são inexpressivas, demonstrando a necessidade de revisão dessas linhas na 

época. Já o transporte individual possui como eixo principal o sentido Leste-Centro, e um 
predomínio de viagens internas na região do centro. Há uma atratividade geral na cidade 

pela região Leste, tanto pelo transporte coletivo quanto pelo individual. O transporte por 
bicicletas está presente principalmente no eixo Timon-Centro e Norte-Centro. 
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TABELA 09: REPRESENTATIVIDADE DOS MEIOS DE TRANSPORTE E SEUS 

RESPECTIVOS MOTIVOS DE VIAGEM 

 Trabalho Estudo 
Compras/ 

Lazer 

Assuntos 

Pessoais/ 
Negócios 

Saúde  Outros 

Levar 

Trabalho/ 
Estudo 

Total de 
Viagens 

Não-Motorizado  

A pé 18,2% 50,7% 36,9% 19,1% 25,8% 48,3% 31,4% 32,3% 

Bicicleta 19,9% 7,4% 7,7% 8,1% 6,6% 10,2% 4,5% 11,5% 

Motorizado  

Automóvel 26,7% 15,0% 36,7% 40,7% 24,7% 33,4% 47,1% 27,2% 

Coletivo Ônibus 24,1% 21,9% 13,9% 24,7% 39,4% 4,4% 3,9% 21,4% 

Motocicleta 9,5% 3,1% 4,2% 6,6% 1,5% 3,1% 13,0% 6,2% 

Coletivo Outros 0,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Táxi 0,1% 0,3% 0,6% 0,5% 2,0% 0,7% 0,0% 0,4% 

Caminhão 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Coletivo Metrô 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 

Teresina apresenta um gradativo aumento anual da Taxa de Motorização, pelo menos 

nos últimos 10 anos. A Taxa de Motorização representa a quantidade de veículos a cada 
1.000 habitantes. No Brasil a Taxa de Motorização é de 438,8 veículos para 1.000 habitantes, 

segundo dados do IBGE para o ano de 2016. Em Teresina o valor é maior do que a média 
nacional, chegando ao surpreendente valor de 523,8. 

Em menos de 10 anos a Taxa de Motorização mais do que dobrou, juntamente com a 
frota de veículos, enquanto que a população teve um ínfimo aumento, reduzindo muito a 

diferença entre a quantidade de veículos e pessoas na cidade. Esse aumento  pode ser 
justificado pela isenção de alguns impostos a partir de 2009, especificamente a redução do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na venda de automóveis. Pelo contrário, a Taxa 
Equivalente de Crescimento por ano demonstra uma gradativa redução da porcentagem de  
crescimento da Taxa de Motorização, de forma mais acentuada que a de crescimento 

Populacional por ano, que acaba sendo mais suave. Esse dado demonstra que apesar do 
aumento da frota, a preferência por meios alternativos de transporte está crescendo. 
 

TABELA 10:  COMPARAÇÃO ENTRE O CRESCIMENTO DA TAXA DE 

MOTORIZAÇÃO E O CRESCIMENTO POPULACIONAL EM TERESINA (2007 A 

2016) 

 2007 2010 2012 2014 2016 

FROTA DE VEÍCULOS 192.006 282.220 341.450 401.312 443.917 

POPULAÇÃO  779.939 814.230 830.231 840.000 847.430 

TAXA DE MOTORIZAÇÃO 246,2 346,6 411,3 477,8 523,8 

TAXA EQUIV. DE CRESCIMENTO DA TAXA DE 

MOTORIZAÇÃO (ANO)  
- 12,1% 8,5% 7,5% 4,6% 

TAXA EQUIV. DE CRESCIMENTO POPULACIONAL (ANO)  - 1,4% 1,0% 0,6% 0,4% 

Fonte: Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN e IBGE. 
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f.2.  Identificação, Descrição dos serv iços de transporte urbano, 

considerando o objeto transportado (passageiros, carga), as 

características (coletivo, indiv idual) e a natureza (público, 

privado) 

TRANSPORTE NÃO-MOTORIZADO 

Ciclistas 

Segundo o Plano Diretor Cicloviário Integrado de Teresina (PDCI) elaborado em 2015, a 

cidade possui uma extensão de 42 km de malha cicloviária que foi dividida em 19 tipologias 
diferentes, porém os trechos existentes não se conectam, tornando a malha descontínua e 

ineficiente. 
  

FIGURA 31: INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA EXISTENTE 

 
Fonte: PDCI - 2015. 
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TABELA 11: INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA EXISTENTE 

 
Fonte: PDCI - 2015. 

Os usuários de bicicletas acabam não utilizando as ciclovias, pois além da 
descontinuidade do traçado, falta sinalização e acessibilidade. As ciclovias geralmente estão 
localizadas junto ao canteiro central ou ao longo das margens dos rios, estando sempre 
muito próximas ao tráfego dos veículos e sem apresentarem um espaço adequado e seguro 

para eventuais travessias. Também faltam bicicletários ao longo de toda a cidade. 
Apesar da situação atual do sistema cicloviário, é possível identificar algumas 

potencialidades desse tipo de transporte na cidade de Teresina. O clima pode ser 
desfavorável, porém a topografia praticamente plana da cidade, acaba favorecendo essa 
forma de deslocamento. Também a configuração da malha viária, com traçado retilíneo, 
ortogonal e regular, acaba facilitando a compreensão e a localização ao longo da cidade. Há 
a possibilidade de explorar as ciclovias ao longo dos rios como um potencial paisagístico e a 
disseminação dessa opção alternativa de transporte na população mais jovem de Teresina. 

O PDCI identificou dois tipos de perfis predominantes usuários de bicicleta em 
Teresina. O Perfil 2 inclui os integrantes dos diversos grupos de “Pedal Noturno” e de trilhas 
existentes na cidade. 

 
PERFIL 1: Pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte; circulam nos 

horários de pico, já que estão indo/voltando do trabalho ou dos estudos; baixa 
renda; moradores das periferias; utilizam a bicicleta por falta de opção; 
PERFIL 2: Pessoas que util izam a bicicleta como meio de lazer ou atividade física; 
circulam em horários alternativos (à noite ou de madrugada); renda média a alta; 

moradores das áreas mais centrais; utilizam a bicicleta por opção, dentre as ofertas 
de atividades físicas ou de lazer. 
 

Para atrair ainda mais usuários para esse tipo de transporte, primeiro é necessário 
melhorar as condições das ciclovias existentes, fazendo uma sinalização adequada, tornando 
os cruzamentos, interseções e acessos mais seguros, instalando estruturas para a travessia 
segura pelas pontes, melhorando as condições das infraestruturas existentes e fazendo uma 
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manutenção contínua nesses locais. Além disso é essencial a ampliação do número de 
estacionamentos por toda a cidade, principalmente nos espaços públicos. 

O PDCI propõe a construção de uma “Rede Mínima”, composta de 22 km de novos 
trechos cicloviários conectados aos 42 km já existentes, totalizando 64 km de extensão. Após 
a implantação dessa rede, o PDCI prevê a criação de uma “Rede Estrutural” de 199,76 km, 
que prevê conexões dentro da própria malha cicloviária e a ligação com os novos terminais 
propostos pelo PDT. A infraestrutura cicloviária totalizaria 199,76 km de extensão. 

 
FIGURA 32: INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA PROPOSTA 

 
Fonte: PDCI - 2015. 

 

TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL 

Automóveis e Motocicletas 

A evolução da frota de veículos na cidade mostra que o automóvel e a motocicleta, 
juntos, representam aproximadamente 80% da quantidade total da frota de Teresina, 
enquanto que o Ônibus e o Micro-ônibus possuem baixíssima representatividade, que não 
chega a 1%. Outro dado importante a ser observado é a leve diminuição da porcentagem de 

automóveis na frota total de veículos, acompanhado de perto pelo gradativo crescimento da 
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frota de motocicletas. 
 
TABELA 12: FROTA TOTAL DE VEÍCULOS POR TIPO E ANO (2011 A 2016) 

 
Fonte: Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. Elaboração Semplan. 

Os dados apresentados anteriormente mostram o predomínio do automóvel em 

Teresina quanto aos demais meios de transporte motorizados. Reflexo do modo de 
urbanização do século XX na grande maioria das cidades brasileiras, onde o automóvel foi o 

protagonista das grandes obras urbanas da época. Assim a infraestrutura urbana acabou 
favorecendo a circulação de automóveis, sem levar em consideração os demais modos de 
transporte que compõem a mobilidade das cidades. 

Já a popularidade das motocicletas está aos poucos aumentando e tomando o lugar 
dos automóveis em Teresina. Esse aumento na preferência de motocicletas se deve 

principalmente pela sua versatilidade e pelo custo-benefício. O uso de motocicletas em 
grandes cidades acaba sendo cada dia mais vantajoso, principalmente pelo aumento da 

frequência de congestionamentos e pelo preço elevado do automóvel e da gasolina. As 
viagens acabam sendo mais rápidas e baratas em motocicletas do que se fossem feitas de 

ônibus em Teresina, ressaltando a precariedade do sistema de transporte público da cidade. 
Por outro lado o aumento da aquisição de motocicletas acabou gerando também uma 

redução do uso de bicicletas na cidade. 
 

  
TRANSPORTE MOTORIZADO COLETIVO 

Ônibus 

Atualmente a cidade de Teresina está reformulando seu sistema de transporte coletivo 

conforme as diretrizes apontadas no PDT em 2008. O PDT apontou diversas críticas quanto 
ao sistema convencional existente, que consistia em linhas radiais, circulares e diametrais, 

que de certa forma sempre acabavam indo para o centro, saturando as vias centrais da 
cidade. Pelas linhas operarem na sua grande maioria de forma radial, alguns trechos 

apresentavam sobreposição de itinerários. O crescimento horizontal de Teresina também 
provocou o prolongamento dessas linhas.  Outro problema apontado foi a dispersão das 13 

empresas que prestavam esse serviço, dificultando o gerenciamento de uma rede única de 
transportes. A principal consequência desses fatores foi a acentuada queda do Índice de 

Passageiros por Km equivalente (IPKe), que mede a eficiência do sistema comparando a 
demanda atendida e a quilometragem útil realizada. No sistema convencional de Teresina o 

número de passageiros diminuiu e a quilometragem útil aumentou, denotando um 
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desequilíbrio no sistema que resulta no aumento dos custos operacionais e nas tarifas. 
 
 GRÁFICO 07: EVOLUÇÃO DE PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM E IPKE 

 
Fonte: Relatório Sobre o Sistema de Transporte Integrado de Teresina 

Todos esses fatores acabaram por tornar o sistema ineficiente e subutilizado, irregular 

e com custo elevado de operação,  se tornando um problema tanto para o poder público 
quanto para a população que deixa de usufruir desse meio de transporte. Desta forma o PDT 
aponta a implementação de um novo sistema de transportes baseado no modelo tronco-
alimentado (em rede). O sistema consiste em Linhas Alimentadoras que ligam os bairros 
mais periféricos da cidade aos Terminais de Integração. Serão 08 os Terminais situados em 

um raio de 6 km do centro, divididos entre as Zonas Norte, Leste, Sudeste e Sul. Dos 
Terminais partem as Linhas Inter-terminais, para viagens que não possuem o centro como 

destino, e as Linhas Troncais que rumam ao terminal da Zona Central. 
Esse novo sistema visa solucionar os problemas anteriormente apresentados. 

Amplifica a abrangência do sistema, concentra as demandas dos bairros periféricos em um 
único local para depois redistribuir, diminui a quantidade de linhas na área central e 

aumenta sua demanda, possibilitando o melhor aproveitamento dos corredores viários e 
melhorando a demanda e a frequência nos veículos. A proposta do padrão tarifário visa 

aumentar a atratividade desse meio de transporte, pois com esse sistema é possível fazer a 
complementaridade de tarifas conforme a linha que o usuário for utilizar. Além desse novo 

sistema, o PDT prevê a implantação de uma Central de Controle Operacional e que cada 
região da cidade seja responsável por um consórcio de empresas de ônibus, facilitando o 

gerenciamento geral. 
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FIGURA 33: ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO MODELO TRONCO-

ALIMENTADO 

 
Fonte: PDT -2008 

Como mencionado anteriormente, o Sistema de Transporte Integrado de Teresina já 
está sendo implementado. Segundo o Relatório sobre o Sistema e Transporte Integrado de 
Teresina de 2017, a construção dos Terminais de Integração já está avançada. A previsão de 
conclusão das obras é para o final de 2018. 

Foram definidos 08 (oito) Terminais de Integração, sendo 02 (dois) por Zona 

Urbana (Centro-Norte, Leste, Sudeste e Sul), e situados em posição 

aproximadamente intermediária da extensão das linhas, no início de suas 

superposições, de fácil  acesso pelos ônibus e com uma linguagem arquitetônica 

idêntica e contemporânea, tirando proveito do uso de ônibus troncais com porta à 

esquerda e controle da integração tarifária com equipamento validador instalado 

no veículo, permitindo que suas instalações sejam de baixo custo e com agilidade e 

segurança operacional, em plataforma única recebendo as dois tipos de li nha. 
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TABELA 13: SITUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE 

INTEGRAÇÃO 

REGIÃO TERMINAL SITUAÇÃO 

Norte Rui Barbosa Construção 

Norte Buenos Aires Construção 

Leste Piçarreira Construção 

Leste Santa Isabel Desapropriação 

Sudeste Livramento Operação (Teste) 

Sudeste Itararé Operação (Teste) 

Sul Bela Vista Operação (Teste) 

Sul Parque Piauí Construção 

Fonte: SEMPLAN 

FIGURA 34: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LIVRAMENTO EM FASE DE TESTE 

 
Fonte: Relatório sobre o Sistema de Transporte Integrado de Teresina 

Os Corredores segregados estão situados ao longo das vias que ligam os Terminais de 
Integração ao Centro, onde as Linhas Troncais irão operar. A localização do corredor será no 
canteiro central das vias, com segregação física do tráfego, e configurações que permitem as 
ultrapassagens de ônibus nos pontos de parada. Ao longo de sua extensão estarão 
localizadas estações de embarque e desembarque devidamente estruturadas. A nova frota 

veículos contará com ônibus convencionais e articulados. Essa nova configuração facilita a 
circulação dos ônibus trazendo mais agilidade ao sistema, e libera as calçadas das 

movimentações dos passageiros. 
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FIGURA 35: ESTAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DUPLO E ÚNICO 

 

 
Fonte: Relatório sobre o Sistema de Transporte Integrado de Teresi na 

TABELA 14: DISTRIBUIÇÃO DOS CORREDORES 

ZONA CORREDOR 
ESTAÇÕES DE EMBARQUE E 

DESEMBARQUE SITUAÇÃO 

ÚNICO DUPLO TOTAL  

Norte 
Rua Rui Barbosa -- 02 02 Em projeto 

Av. Duque de Caxias 08 -- 08 Em projeto 

Leste 
Av. Pres. Kennedy 12 -- 12 Em execução – fase intermediária 

Av. João XXIII 02 03 05 Em execução – fase intermediária 

Sul 

Av. Gil Martins 05 -- 05 Em execução – fase inicial 

Av. Miguel Rosa/Av. Pref. W. Ferraz 
(Sul II) 

20 01 21 Em execução – fase intermediária 

Av. Barão de Gurguéia /Av. Henry 

Wall (Sul I) 
07 05 12 Em execução – fase intermediária 

Centro Av. Fr ei Serafim 06 -- 06 Em projeto 

 TOTAL  60 11 71   

Fonte: Relatório sobre o Sistema de Transporte Integrado de Teresina 

O principal objetivo da implantação desse Sistema de Transporte Integrado de 
Teresina é a reorganização urbana de forma sustentável. Os Terminais de Integração e os 

Corredores estão posicionados em localização estratégica para se tornarem novos pólos 
atratores de atividades na cidade, proporcionando assim um desejável adensamento 

populacional no entorno dessas áreas. A descentralização das atividades para diversos pólos 
distribuídos igualmente pelo território é uma alternativa para desobstruir os centros 

históricos, melhorar a mobilidade urbana e desenvolver as cidade como um todo. 
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Táxis e Mototáxis 

No início do ano a cidade contava com uma frota de 2.010 taxistas registrados57. A 
legislação de regularização desse serviço foi atualizada em Agosto de 2015, pelo Decreto Nº 

15308. Nessa nova Lei foram incluídos os serviços de Táxi Eficiente, para transporte de 
pessoas com dificuldade de locomoção, e o Táxi Acessível, para motoristas com algum tipo 

de deficiência, sendo assim possível que os carros sejam adaptados conforme a necessidade 
do motorista.  

Já o número total de mototaxistas em serviço na cidade é variável, pois são muitos os 
motoristas que ainda trabalham na irregularidade. Segundo a Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito (STRANS)58, em 2017 haviam 2.335 mototaxistas legalizados. A Lei 
Municipal Nº 3039 que regulariza o serviço de mototaxistas é de 2001,  sob administração 
da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS), conjuntamente com a 
categoria dos taxistas. 

 
Metrô e Trem 

Teresina conta com uma linha de Metrô de aproximadamente 13,4 km extensão onde 
ao longo do seu ramal estão localizadas 09 estações, ligando a região Sudeste, no Terminal 
Itararé, com a região Central da cidade, terminal Engenheiro Alberto Silva. Esse meio de 
transporte é pouco utilizado atualmente pela população. Com a construção do terminal na 
Praça da Bandeira em 2010, na área central da cidade, houve um leve aumento de usuários. 
Vale ressaltar que a localização central dessa nova estação já visava a integração intermodal 
com o terminal de ônibus. Porém mesmo com esse pequeno aumento de usuários, o metrô 
em Teresina continua subutilizado. O horário de funcionamento continua a ser reduzido e os 
intervalos entre os trens são elevados, pela quantidade insuficiente de veículos operantes. 
Desta maneira a demanda transportada é insuficiente para a capacidade que esse sistema 
suportaria. 

A linha do metrô coincide em boa parte da sua extensão com a antiga linha ferroviária 
de Teresina. O modal ferroviário em Teresina possui no total 32 km e é utilizado para o 

transporte de cargas, atravessando o território da capital até Timon. Os horários para o 
funcionamento dos trens são selecionados conforme os horários do metrô, para não 

prejudicar sua operação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Prefeitura Municipal de Teresina. (Disponível em: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/ 
Prefeitura-convoca-taxistas-para-renovar-alvaras/14049) 
58

 Prefeitura Municipal de Teresina. (Disponível em: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/ Strans -
prorroga-prazo-de-renovacao-de-alvara-de-mototaxi/15423) 
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 FIGURA 36: TRAÇADO METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO DE TERESINA 

 
Elaboração: Latus Consultoria 

 

f.3.  Descrição da infraestrutura de mobilidade urbana e do seu 

estado de conservação. Avaliação da adequação da 

mobilidade existente em relação à acessibilidade (universal) 

e mobilidade das pessoas e cargas no território do 

município. 

Teresina, como em diversas cidades brasileiras, delega a construção e manutenção das 
calçadas para os proprietários dos lotes, enquanto que a responsabilidade pela 

pavimentação das vias para circulação de veículos fica para o poder público. Essa medida 



 

 

 

LEITURA TÉCNICA | PÁG. 91 

adotada acaba gerando um espaço razoavelmente contínuo para os veículos, em diversos 
casos com pavimentação asfáltica, ideal para o movimento e velocidade do automóvel. 
Enquanto isso as calçadas ficam em segundo plano, reféns do bom senso dos proprietários.  

A realidade enfrentada pelos pedestres é a descontinuidade do percurso provocada 
muitas vezes por diferentes tipos de pavimentação ao longo de um curto trecho, sendo 
comum o uso de materiais inadequados para o caminhar. As obstruções também são um 
problema. Há casos em que os proprietários acabam utilizando o espaço público das 
calçadas segundo seus próprios interesses particulares. Também é usual,  principalmente na 
área central da cidade, os pedestres cederem seu reduzido espaço para os veículos, pois 
alguns motoristas utilizam as calçadas equivocadamente como estacionamento. Outras 
tantas vezes o percurso é interrompido por simplesmente não existir calçada, caso notado 
principalmente nas periferias da cidade. A situação fica ainda mais preocupante se 
considerarmos a movimentação de pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. De 
acordo com dados do IBGE, em 2010 Teresina possuía 72% de calçadas no seu território e 
dessas, apenas 3% possuíam rampas acessíveis para cadeirantes. A insegurança ao caminhar 
é agravada pela presença de muros no limite das propriedades.  

 
 FIGURA 37: MUROS AO LONGO DAS CALÇADAS 

 
Fonte: Google Maps - 2017. 

 
Em março de 2014 foi aprovada a Lei Complementar n° 4.522/14, conhecida como Lei 

de Calçadas, que atualiza os padrões e critérios para construção, reconstrução, manutenção 
e utilização das calçadas em Teresina. Novos formatos de calçadas mais agradáveis e seguras 
para os pedestres já podem ser observadas, com um espaço contínuo e mais generoso, 
muitas vezes equipado com bancos para eventuais paradas e postes de iluminação para 
maior segurança do pedestre.  

Apesar da Lei especificar penalidades para quem descumprir as regras, atualmente 
ainda podem ser vistas irregularidades.  É necessária uma fiscalização mais efetiva quanto ao 

uso e manutenção das calçadas, além de um programa de valorização do deslocamento de 
pedestres na cidade. Um  reflexo da falta de recursos, da equivocada interpretação da lei e 
da fiscalização ineficiente por parte do poder público, são as rampas de acesso a 
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estabelecimentos que foram construídas em cima das calçadas, causando a obstrução da 
passagem dos pedestres.  

 
FIGURA 38: RAMPA ‘ACESSÍVEL’ CONSTRUÍDA SOBRE CALÇADA 

 
Fonte: PDCI - 2015. 

Em contraponto com a falta de cuidado com as calçadas, nas vias de Teresina são 
realizadas inúmeras obras de pavimentação asfáltica, preferência predominante da 

população. Vale ressaltar que muitas vezes a substituição dos blocos intertravados pela 
cobertura asfáltica nas vias acaba não sendo a situação ideal. O asfalto, apesar de favorecer 

a circulação dos veículos, é um material que impermeabiliza o solo u rbano. Enquanto que o 
bloco intertravado, além de auxiliar na drenagem urbana, acaba sendo um bom instrumento 

para a redução da velocidade dos automóveis. Conforme dados do IBGE (2010), Teresina 
possui 86% de seu sistema viário pavimentado.  

No caso de Teresina, pela presença de dois grandes rios no seu território, a drenagem 
do solo é preocupação fundamental. O sistema de drenagem das vias é composto por 
sarjetas e canaletas condutoras, muitas vezes demasiadamente profundas e irregulares. 
Como não há nenhum tipo de proteção superior, a presença dessas canaletas acaba sendo 
perigosa tanto para pedestres quanto para ciclistas. 
 

FIGURA 39: CANALETAS CONDUTORAS PROFUNDAS E IRREGULARES 

 
Fonte: PDCI - 2015. 
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Um problema apresentado no sistema viário de Teresina, de forma geral, é a precária 
sinalização viária, conforme o PDCI aponta no seu diagnóstico. A sinalização horizontal é 
relativamente adequada, enquanto que a sinalização vertical acaba se restringindo apenas à 
sinalização de regulamentação, enquanto que há pouquíssimas placas de indicação e de 
advertência pelas vias da cidade. As exceções são as vias principais que acabam 
apresentando melhor sinalização. Da mesma forma, a quantidade de travessia de pedestres 
é insuficiente e falta uma sinalização adequada, obrigando o pedestre a atravessar as vias 
em locais perigosos. Essa situação se agrava com a falta de controle semafórico para os 
pedestres. 

O estacionamento de veículos é um problema principalmente na parte central da 
cidade, que possui grande concentração de automóveis e motocicletas. O Código de Obras 
de Teresina obriga uma quantidade mínima de vagas para estacionamento de veículos por 
tipo de edificação. Em algumas cidades esse conceito vem sendo reformulado para a 
desejável diminuição do tráfego de automóveis, definindo assim um número máximo de 
vagas por empreendimento. Já quanto às vagas de estacionamento para bicicletas nada é 
mencionado. Por não estar definido em Lei uma quantidade de vagas obrigatórias ou até 

mesmo opcionais nos empreendimentos, são poucas as vagas ofertadas na cidade. 
Podem ser identificadas dois tipos de ciclovias predominantes em Teresina. O primeiro 

tipo, aparentemente implantado nas décadas de 80 e 90, conta com ciclovias situadas no 
canteiro central, separadas das vias por canteiros estreitos, sem sinalização adequada, e com 
pavimento de mosaico português. O segundo tipo é representado por ciclofaixas localizadas 
na lateral das vias, separadas dos veículos por tachões reflexivos, geralmente de 
pavimentação asfáltica pintada de vermelho com sinalização horizontal. Esse mesmo modelo 
foi implantado na maior parte das cidades brasileiras nos últimos anos. 

 
FIGURA 40: PADRÃO DE CICLOVIA TIPO 1 - AV. PREF. WALL FERRAZ 

 
Fonte: Google Maps - 2017. 
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FIGURA 41: PADRÃO DE CICLOFAIXA TIPO 2 - AV. MAL. CASTELO BRANCO 

 
Fonte: Google Maps - 2017. 

 

f.4.  Identificação de v ias com fluxo intenso e de v ias com fluxo 

de veículos pesados 

O sistema viário de Teresina apresenta uma característica radial, os eixos viários ligam 

as 4 regiões com o centro da cidade, conforme apontado no PDT. Esse modelo acaba 
sobrecarregando a área central pela intensa circulação de veículos, que muitas vezes não 

suporta a demanda. A nova configuração do transporte coletivo de modelo tronco-
alimentado visa amenizar essa situação, diminuindo o tráfego de ônibus que converge ao 

centro. Algumas obras viárias apontadas no PDT também foram concebidas para reverter 
esse cenário, como a construção dos corredores para o transporte coletivo, que estão sendo 

executadas atualmente pela Prefeitura.  
O PDT identifica 6 corredores estruturantes: Cidade Universitária; Frei Serafim; 

Parnaíba; Higino Cunha; Gil Martins e Deputado Paulo Ferraz. Porém a principal via 
identificada é a Avenida Frei Serafim, que conecta a Zona Central com a Zona Leste, região 
importante economicamente e atratora dos maiores empreendimentos da cidade. Por esse 
motivo apresenta grande concentração de tráfego, tanto de veículos individuais quanto de 
transporte coletivo e bicicletas, apresentando alguns pontos de lentidão nos horários de 
pico. 

Também há algumas rodovias que cortam o território da capital, tanto federais quanto 
estaduais, utilizadas principalmente pelo transporte de cargas advindas de outros municípios 
ou estados. Essas rodovias cumprem a função de serem importantes corredores 

metropolitanos da cidade. 
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TABELA 15: LISTAGEM DOS PRINCIPAIS EIXOS VIÁRIOS 

SENTIDO EIXOS VIÁRIOS 

CENTRO - SUL 

Av. Maranhão 

Av. Barão de Gurgeia 

Av. Miguel Rosa 

CENTRO - SUDESTE Av. Joaquim Nelson / Av. Zequinha Freire 

CENTRO - LESTE 

Al. Parnaíba / Av. Dom Severino 

Av. Fr ei Serafim 

Av. João XXIII 

Av. Joaquim Ribeiro / Av. Higino Cunha / Av. dos Ipês 

Av. Industrial Gil  Martins 

Av. Pres. Getúlio Vargas/PI 226 

CENTRO - NORTE 

Av. Duque de Caxias 

Av. Centenário 

R. Rui Barbosa 

NORTE - SUL 
Av. Mal. Castelo Branco / Av. Barão de Castelo Branco 

Av. Raul Lopes 

LESTE - NORTE 
Av. Pres. Kennedy 

Av. Zequinha Freire 

Fonte: PDT. 

FIGURA 42: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EIXOS VIÁRIOS E DE ACESSO À 

CIDADE 

 
Fonte: PDT. 
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Uma peculiaridade de Teresina é a presença dos rios no seu território, fato que acaba 
tornando inevitável a travessia de pontes nos deslocamentos pela cidade. Por serem uma 
espécie de gargalo que acaba concentrando o fluxo de veículos nesses locais, é normal a 
ocorrência de congestionamentos. O rio Poti acaba tendo uma localização mais crítica, pois 
divide a cidade em duas partes, separando as Zonas Centro e Sul das Zonas Norte, Leste e 
Sudeste, problema ocasionado pela expansão urbana não ter sido limitada na região entre 
os rios. Já o rio Parnaíba acaba dividindo os estados de Piauí e Maranhão, e 
consequentemente a cidade de Teresina e Timon. Pelo fato de Teresina ser um pólo que 
exerce influência inclusive em outros estados, a travessia por esse rio é essencial, 
principalmente para os moradores de Timon e para o transporte de cargas. A cidade possui 
no total 11 pontes, 3 localizadas no rio Parnaíba e 8 no rio Poti, que atendem 
essencialmente a travessia de veículos, ficando em segundo plano os ciclistas e pedestres. 

 

TABELA 16: LISTAGEM DAS PONTES EXISTENTES 

N° RIO NOME OFICIAL  NOME USUAL 

1 Parnaíba João Luís Ferreira Ponte Metálica 

2 Parnaíba Governador José Sarney Ponte da Amizade 

3 Parnaíba Engenheiro Antônio Noronha Ponte Nova 

4 Poti Deputado Paulo Ferraz Ponte do Tancredo Neves 

5 Poti Wall Ferraz - 

6 Poti Juscelino Kubitschek Ponte Frei Serafim 

7 Poti João Isidoro França Ponte Estaiada 

8 Poti Ministro Petrônio Portela Ponte da Primavera 

9 Poti Leonel Brizola Ponte da Chimba ou Ponte do Mocambinho 

10 Poti Mariano Castelo Branco Ponte do Poty Velho 

11 Poti Amselmo Dias - 

Fonte: PDCI - 2015. 
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FIGURA 43: LOCALIZAÇÃO DAS PONTES EXISTENTES 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina. 

f.5.  Relatório de compatibilidade dos modos e serv iços de 

transporte urbano com a infraestrutura de mobilidade 

urbana existente, considerando os tipos de pav imentação e 

o estado de conservação 

Os eixos viários estruturadores de Teresina possuem algumas características em 
comum, praticamente todos são bidirecionais, com canteiro central estreito contrastando 
com a generosa largura das faixas de rolamentos, e com estacionamento no bordo direito 
pela presença de comércio ao longo de sua extensão. Essas características combinadas com 
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o traçado retilíneo da cidade, a pavimentação asfáltica, a falta de semaforização e 
fiscalização, acabam permitindo o excesso de velocidade dos veículos nessas vias. 

Como mencionado anteriormente, as ciclovias são pouco utilizadas pelos usuários de 
bicicleta. Além da falta da conectividade entre os trechos cicloviários existentes, a 
infraestrutura deixa a desejar. A pavimentação muitas vezes está danificada, resultado da 
insuficiente manutenção, e falta um sistema de drenagem adequado. Os meio-fios, que 
separam as ciclovias situadas no canteiro central das pistas de rolamento, são muito 
elevados e faltam aberturas a uma distância compatível para facilitar a circulação das 
bicicletas. A sinalização também é precária e faltam bicicletários e paraciclos, especialmente 
nos locais de maior concentração de pessoas, como na área central e nos terminais de 
integração. 

As pontes atendem relativamente bem a travessia de veículos, apesar dos 
congestionamentos anteriormente apontados. Já os pedestres e ciclistas acabam 
enfrentando situações perigosas, pois as calçadas são estreitas, dificultando principalmente 
a travessia nas alças de acesso, onde os veículos estão em maior velocidade. Além disso, 
inexiste uma cobertura mínima para a proteção do sol e da chuva, e falta iluminação, 

tornando a travessia desagradável e insegura. É importante possibilitar uma infraestrutura 
mínima para o incentivo desses modais, já que a travessia das pontes é inevitável na maior 

parte das viagens dentro do território de Teresina, desestimulando a circulação de veículos e 
diminuindo a incidência de congestionamento nesses locais. 

 

f.6.  Avaliação geral da mobilidade urbana, considerando a 

articulação interna e regional, verificando possibilidades de 

propiciar, induzir ou restringir a articulação regional e 

caracterizando articulações e carências de ligações e 

transposições a barreiras 

O Aeroporto Senador Petrônio Portella é um dos principais elemento de articulação 
nacional em Teresina. Foi inaugurado em 1967, na região norte da capital, a apenas 4 km de 

distância do centro. Essa localização prejudica a sua expansão, pois está inserido na área 
urbana da cidade. De certa forma, o aeroporto também acaba prejudicando o 
desenvolvimento da cidade, pois as edificações mais próximas não podem crescer em altura. 
A solução seria transferir o aeroporto para um local mais afastado da mancha urbana 
consolidada, possibilitando assim o adensamento nessa região próxima ao centro e a 
necessária ampliação do aeroporto. De 2009 a 2016 o número de passageiros dobrou, 
chegando a mais de 1 milhão de usuários59. 

As rodovias presentes no território da cidade, tão essenciais para sua articulação 
regional, são muito utilizadas para o transporte de cargas e passageiros oriundos dos mais 
diversos estados brasileiros, nem sempre com destino final em Teresina. O problema é que 
esse sistema rodoviário atravessa a cidade, obrigando esses veículos pesados muitas vezes a 
passar pelo seu núcleo urbano, provocando conflitos internos no tráfego da capital. Para 

                                                 
59

 Teresina: Movimento de passageiros, aeronaves e carga aérea no aeroporto – 2003 a 2016. Dados Infraero. 
(Disponível em: http://semplan.teresina.pi.gov.br/observatorio-teresina/) 
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isso, foi proposto um anel rodoviário, localizado fora do perímetro urbano de Teresina, com 
a função de desviar esse tráfego pesado, e assim, evitar esses conflitos. Um trecho desse 
denominado rodoanel já foi executado. O restante do seu traçado está sendo definido pela 
secretaria responsável. 

Outra importante conexão em Teresina, é com a cidade vizinha Timon. Além das 3 
pontes, que são os principais elementos de ligação entre as duas cidades, há a opção de 
atravessar o rio Parnaíba através de pequenos barcos. A alternativa é atrativa pelo valor 
cobrado e pelo tempo total da viagem, porém são poucos os barcos e a capacidade de 
passageiros ainda é muito pequena. O aproveitamento dos rios para transporte deveria ser 
melhor aproveitada em Teresina, visto que diminuiria o tráfego nas pontes proporcionando 
uma viagem mais agradável aos passageiros, podendo até se tornar um novo ponto turístico 
na cidade. 

 
FIGURA 44: MAPA DA MOBILIDADE EM TERESINA 

 
Elaboração: Latus Consultoria. 
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g) ANÁLISE DO SANEAMENTO AMBIENTAL60  

g.1.  Diagnóstico e identificação dos serv iços de saneamento e 

da infraestrutura existente. Indicação das áreas prováveis 

que serão destinadas para ampliação das infraestruturas. 

Em 2017, o instituto Trata Brasil posicionou Teresina em 88° lugar no “Ranking do 
Saneamento”61, ficando entre as 15 piores classificadas das 100 maiores cidades brasileiras. 

A análise é feita a partir de dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) de 2015, que revelam a população atendida com água tratada, as 
perdas de água, investimentos no sistema, avanços na cobertura e a forma de coleta e 

tratamento de esgoto. A partir desses dados é elaborado o ranking comparativo entre as 
consideradas 100 maiores cidades do país. 

Conforme o estudo, o indicador de atendimento total de esgoto acaba diminuindo 
acentuadamente a nota de Teresina. Já o indicador de atendimento total de água possui 

uma nota bastante satisfatória, que acaba sendo insuficiente para melhorar o pano rama 
geral da cidade, pelo índice baixíssimo no atendimento de esgoto. Desta forma, tendo em 

vista os resultados desse estudo, é necessário investimentos intensivos para ampliar 
significativamente o serviço de coleta e tratamento de esgoto nos domicílios teresinenses. 

 

Abastecimento de Água Potável 

A responsabilidade do abastecimento de água potável em Teresina é da AGESPISA 
(Águas e Esgotos do Piauí S.A.) que possui abrangência regional, submetida ao controle e 

fiscalização da ARSETE (Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina). 
Segundo dados do SNIS de 2015, o sistema de abastecimento de água atende 825.015 

pessoas, cerca de 98% da população total, e possui 287.770 economias ativas. 

A água é quase totalmente captada no rio Parnaíba, sendo uma pequena parcela 

retirada de mananciais subterrâneos. O rio Parnaíba possui uma água considerada de boa 
qualidade durante a maior parte do ano, com baixa turbidez, facilitando seu posterior 
tratamento. Nos períodos chuvosos a água necessita de maiores tratamentos, pelo aumento 
da turbidez ocasionada pela chuva em grande quantidade.  

A água coletada é distribuída nas quatro Estações de Tratamento de Água (ETA) 
existentes no município, a ETA I, III, IV e Santa Maria da Codipi. A ETA de Santa Maria da 
Codipi é a mais recente estação implantada, com início de funcionamento no ano de 2015. 
Ela foi implantada visando a melhora do serviço na zona Norte da cidade, beneficiando, 
desta forma, diversos bairros da região. Segundo a Prefeitura Municipal, essa nova ETA foi 

concebida para incrementar o sistema em até aproximadamente 43 milhões de litros de 
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 Tendo em vista esse tema já ter sido aprofundado no Plano Municipal de Saneamento Básico (2016) e Plano 
Diretor de Drenagem Urbana (2012), a Latus Consultoria sintetiza aqui os elementos principais que são 
relevantes para um diagnóstico de Plano Diretor, atualizando as informações quando for o caso.
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água tratada por dia. A captação também é feita no rio Parnaíba. 

Os poços de pequena vazão complementam o sistema de abastecimento de água de 
Teresina, que atende ao todo 226.944 domicílios62. Esses poços de captação possuem 
sistemas muitas vezes isolados da rede geral de distribuição e são executados pela Prefeitura 
Municipal e Agespisa. Estão situados principalmente na região Norte do município e na zona 
rural, pois há dificuldade no atendimento pela rede pública nesses locais. O volume total de 
água tratada produzida é de 94 bilhões de litros por ano, sendo que aproximadamente 91% 
desse volume provém das Estações de Tratamento.  

Conforme mencionado anteriormente a água captada no rio Parnaíba não necessita de 

grandes operações de tratamento. Desta forma o procedimento adotado é o convencional, 
onde os seguintes processos são adotados: coagulação, floculação, decantação, filtração, 

desinfecção, fluoretação e ajuste de pH. Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB) de 2013, a qualidade da água tratada está dentro dos padrões estabelecidos, com 

exceção nos meses chuvosos onde a água apresenta turbidez acima da média.  

O tratamento da água nos poços, principalme nte aqueles situados na área urbana, é 
realizado pelo processo de cloração, da mesma forma que nas ETA’s. Conforme análise do 

PMSB, a produção também é de boa qualidade nos aproximadamente 210 poços situados no 
município. 

O principal reservatório de Teresina é o Centro de Reservação do Parque Piauí, que 
recebe a água tratada da ETA I e redistribui para outros centros da cidade. Já a água tratada 

nos poços tubulares é distribuída em reservatórios localizados em bairros da região Norte da 
cidade, para depois ser levada até os domicílios por gravidade.  A extensão total da rede é de 

1.619,10 km63.  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, Plano Municipal de Saneamento Básico. Diagnóstico da Situação do 

Saneamento Básico. Teresina, 2013. 
63

 Sistema Nacional de informações sobre Saneamento - SNIS. 2015. 
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FIGURA 45: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

    

Elaboração: Latus Consultoria. 

De forma geral, o sistema de água em Teresina apresenta deficiências que necessitam 

de investimento para a melhora do cenário geral. A capacidade do sistema é suficiente para 
atender toda a população teresinense, porém algumas partes da cidade não são abas tecidas 

ou possuem interrupções no abastecimento, por problemas técnicos, operacionais ou 
administrativos. O abastecimento na zona rural ainda é precário, há grande quantidade de 

domicílios servidos por poços e a oscilação da energia elétrica muitas vezes impede a 
distribuição de água. Essas falhas de operação acabam resultando em um grande volume de 

água perdido no sistema, que segundo o SNIS, são maiores que o volume de água 
consumido. Essa realidade acaba sendo agravada pela falta de conservação no sistema em 



 

 

 

LEITURA TÉCNICA | PÁG. 103 

geral e pela tarifa média elevada, que é uma das maiores praticadas pela AGESPISA no 
estado. Segundo o PMSB, o consumo de água para uma cidade do porte de Teresina deveria 
ficar entre 150 e 300 litros por habitante/dia, porém, em 2015, o volume  per capita ficou em 
147,71 litros por habitante/dia, abaixo da média considerada adequada. Desta forma, o 
sistema precisa de investimentos para aumentar a sua eficiência e produtividade, tendo em 
vista que a cidade está em constante crescimento e demanda cada vez mais do serviço. 

 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

Da mesma forma que o sistema de abastecimento de água, a AGESPISA também é 
responsável pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto de Teresina. A população 

atendida é exclusivamente urbana, chegando a aproximadamente 20% da população total 
da cidade. A rede possui 36.976 ligações ativas e sua extensão é de 481,57 km. Ao todo é 
coletado e tratado 6.542,61 m³ de esgoto ao ano64. 

O esgoto coletado é tratado nas três Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) 
presentes no território de Teresina, ETE Leste, ETE Pirajá e ETE Alegria. A ETE Leste situa -se à 
margem direita do rio Poti. A ETE Alegria localiza-se na margem esquerda do rio Poti, em 
zona propícia à alagamentos. Já a ETE Pirajá é a mais antiga, situada na margem direita do 
rio Parnaíba e atende a população da zona Norte e parte da zona Central da cidade. 
Integram as ETE’s cinco subsistemas independentes que visam ampliar a área de 
atendimento e diminuir os custos financeiros no sistema, são eles: Sistema Pirajá; Sistema 
Zona Leste; Sistema Distrito Industrial; Sistema Redonda e Sistema Poti/Parnaíba. Para 
vencer os desníveis existentes e as profundidades ao longo do território, foram necessárias a 
construção de 17 estações elevatórias de esgoto. 

As ETE’s possuem a função de diminuir a poluição presente no esgoto antes de lançá-lo 
novamente aos rios. São diversos os processos que podem ser utilizados para a eliminação 

dos poluentes. No caso de Teresina são utilizadas as lagoas de estabilização. Elas são 
biorreatoras e relativamente rasas. Seu funcionamento é realizado a partir do 
armazenamento do esgoto sanitário bruto e na estabilização da matéria orgânica, por meio 
de processos biológicos. O processo de tratamento do esgoto respeita a seguinte sequência: 
tratamento preliminar, lagoa aerada, lagoa facultativa, lagoa de maturação e despejo do 
efluente. 

Conforme apontado no PMSB, a AGESPISA realizou um estudo em 2013 para analisar a 

condição dos esgotos lançados nos rios Parnaíba e Poti. O resultado foi que os  esgotos 
lançados não estão de acordo as resoluções CONAMA n° 357 de 2005 e n° 430 de 2011, 

principalmente, em relação à remoção da matéria orgânica. Também foi constatado um alto 
índice de nutrientes nos rios, fato que acaba diminuindo a taxa oxigênio na água e 

aumentando a incidência de algas, resultando na morte de peixes e em odores 
desagradáveis. Conforme dados do IBGE, em 2010 observou-se que 71% dos domicílios 

possuíam esgoto à céu aberto no seu entorno. O PDDUR em 2012 também identificou 
diversos pontos de lançamento inadequado de esgoto e a existência de fontes difusas de 

poluentes, sem nenhum tipo de tratamento, que acabavam chegando aos rios pelo 
escoamento da água da chuva. Desta forma é essencial a recuperação da qualidade da águas 

dos rios de Teresina. 
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 Sistema Nacional de informações sobre Saneamento - SNIS. 2015. 
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FIGURA 46: REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
Elaboração: Latus Consultoria. 

Para agravar a situação, o número de novas ligações de esgotamento sanitário é 
bastante baixo (1.006) se comparado com a quantidade total de domicílios que ainda não 
são atendidos (146.793)65. O gradativo crescimento da população acaba tornando esse 
aumento de ligações ainda mais insignificante. Para uma cidade do porte de Teresina, o 

índice de população atendida é muito baixo, realidade observada em praticamente todo o 
estado do Piauí. Esse baixo índice de esgotamento sanitário é reflexo do insuficiente 

investimento e fiscalização na área de saneamento por parte do poder público, e da falta de 
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conscientização ambiental da população, que culturalmente já possui o hábito de lançar o 
esgoto diretamente nos rios.  

Em contraponto ao baixo consumo de água per capita, em Teresina o volume de 
esgoto gerado é considerado alto para a pequena quantidade que é tratada. Uma solução 
para esse cenário seria aumentar o investimento em adequados sistemas individuais de 
tratamento e a instalação de Estações Compactas de Tratamento de Esgotos, que nada mais 
são do que sistemas de tratamento coletivo isolado, que atenderia uma parcela determinada 
da cidade. Na área urbana, apesar de haver a rede de esgoto, os sistemas individuais de 
tratamento já são predominantes66. Já  os poucos domicílios que fazem tratamento do 

esgoto na área rural, por não possuir a rede implantada, possuem também exclusivamente 
sistemas individuais. Além da melhoria nos sistemas de tratamento, o PMSB aponta outras 

medidas possíveis de serem implantadas, como a ampliação da ETE Pirajá para atendimento 
na região das Lagoas do Norte, e a construção da ETE SACI para atendimento na zona sul.  

 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

A administração da coleta convencional de resíduos sólidos é realizada pela Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH). Essa 
Secretaria também possui como responsabilidade a contratação de empresas terceirizadas, 
a fiscalização e a elaboração de memoriais técnicos e descritivos. O Consórcio Litucera Revita 
venceu a licitação no começo desse ano para a realização dos serviços de limpeza e 
recolhimento de lixo de Teresina. As responsabilidades da empresa são realizar o sistema de 
coleta de resíduos sólidos urbanos, o sistema complementar de limpeza urbana e o sistema 
de disposição final ambientalmente adequado de resíduos sólidos. 

Conforme dados do IBGE de 2010, 92,9% dos domicílios teresinenses possuíam coleta 

de lixo na cidade, e apenas 10% apresentavam lixo acumulado nos logradouros. Ao todo, é 
gerado de 16.000 a 17.000 toneladas de Resíduos Sólidos Domiciliares por mês 67, que 

juntamente com os Resíduos de Limpeza Pública são encaminhados para o aterro municipal. 
A média per capita de lixo gerado por dia em Teresina chega a 1,53 kg/hab/dia, muito maior 

do que a média estadual de 0,96 kg/hab/dia. 

A coleta convencional atende o perímetro urbano e a área rural de Teresina. A 

frequência da coleta é de três vezes por semana na maior parte da cidade, no turno diurno e 

noturno. Já na área rural, o serviço de coleta convencional está sob responsabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e é realizada uma vez por semana em cada 

localidade no período da manhã. Conforme mencionado no PMSB, a rota dos veículos 
compactadores não possuI um modelo racional para otimização da operação. Por outro lado, 

a frota disponível atende a demanda. Além dos veículos compactadores, a Prefeitura 
Municipal possui um convênio com a Associação dos Carroceiros, que auxiliam na coleta em 

locais de difícil acesso. 

Os resíduos coletados na coleta convencional são levados ao Aterro Controlado, 

localizado no bairro Santo Antônio, na região Sul da cidade. O Aterro de 48,59 ha  foi 
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adquirido em 1975, e até então não possuiu nenhum tipo de tratamento. Nos últimos anos 
houve a implantação do novo aterro sanitário, de acordo com as normas ambientais 
vigentes. A implantação foi feita ao lado do aterro controlado, que está sendo recuperado 
ambientalmente. Visando a diminuição dos impactos ambientais gerados no depósito de 
lixos, o aterro sanitário possui um sistema físico-químico e biológico de tratamento dos 
resíduos depositados. O aterro prevê o tratamento de aproximadamente 547 toneladas de 
resíduos por dia, no período de 10 anos. Porém, ainda são muitos os locais de descarte 
irregular de lixo, chamados popularmente de “áreas de transbordo”.  

A coleta seletiva em Teresina é realizada pelo sistema de PEV’s (Pontos de Entrega 

Voluntária). Ao todo, são 14 pontos de entrega instalados exclusivamente na área urbana da 
cidade. Esse sistema, implantado nos últimos anos, vem atraindo cada dia mais o interesse 

da população. No primeiro semestre de 2017 foi coletado 204 toneladas de lixo reciclável 
nesses pontos68. Além dos PEV’s, a empresa contratada possui parceria com diversos 

condomínios, empresas e instituições, para a realização da coleta de recicláveis. O lixo 
também é coletado por catadores autônomos, informais ou que possuem ligação com 

empresas privadas. Os resíduos coletados no sistema de PEV’s são encaminhados à 
Associação Trapeiro de Emaús, que é responsável pela triagem e futura comercialização 
desse material. Também há outros depósitos de triagem particulares em Teresina, que 
geralmente são abastecidos pelos catadores informais e possuem capacidade de atender 
empresas recicladoras de maior porte.  

Teresina conta com uma Unidade de Compostagem localizada no Cidade Jardim, 
próximo à Horta Vila Nova, sob administração da Superintendência de Desenvolvimento 

Rural (SDR). Nessa Unidade, os restos de matéria orgânica resultantes da poda de árvores, 
capina, comercialização de coco verde, entre outros, são transformados em adubos, que 

posteriormente são utilizados em hortas comunitárias e para a produção de mudas em 
viveiros. Em 2015, a Unidade chegava a produzir 100 m³ de adubo por mês 69. 

Os serviços de limpeza pública (capina, roçagem, poda, limpeza das bocas de lobo e 
desobstrução de galerias) são administrados e fiscalizados pelas Superintendências de 

Desenvolvimento Urbano (SDU’s), conforme sua área de influência, enquanto que a 
execução fica por conta do consórcio de empresas contratado. O serviço abrange toda a área 

urbana e é realizado manualmente por funcionários exclusivamente contratados para essa 
função. Os resíduos provenientes são despejados no aterro controlado. A frequência do 
serviço é trimestral ou conforme demanda, e não existem rotas pré-determinadas. O serviço 
de poda e corte de árvores é realizado semestralmente. A pe riodicidade é mais adequada na 
região central, enquanto que nas áreas mais afastadas o serviço acaba sendo menos 

frequente. 
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FIGURA 47: SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 

 
Elaboração: Latus Consultoria. 

 

Alguns problemas no sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são 
apontados pelo PMSB. O aterro controlado municipal recebe os resíduos provenientes de 
abatedouros, podendo acarretar no surgimento de animais transmissores de doenças e 
comprometer o tratamento adequado dos resíduos sólidos. Desta forma, os custos para o 
controle do aterro são maiores e a fiscalização deve ser ainda mais intensa. 

O poder público não coleta e nem especifica um local adequado para descarte dos 

resíduos gerados pela construção civil, além do fato de não haver separação entre pequeno, 
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médio e grande gerador. Quanto aos resíduos industriais, as empresas são responsáveis pelo 
seu devido armazenamento e transporte. A Prefeitura Municipal é responsável pelo descarte 
desse tipo de resíduo apenas quando é permitida a sua disposição no aterro controlado. No 
PMSB, as embalagens de agrotóxicos foram os únicos resíduos especiais identificados que 
apresentaram um sistema reverso. 

Por Teresina ser um pólo de referência para tratamento de saúde, são gerados 
aproximadamente 190 toneladas de Resíduos dos Serviços de Saúde por mês. As empresas 
responsáveis pela coleta são a Sterlix Ambiental e Ecoservice Gerenciamento e Tratamento 
Ltda, ambas com sede em Teresina. Os resíduos são coletados conforme as orientações da 

legislação vigente e tratados pelos processos de incineração e autoclavagem. Segundo o 
PMSB, o estabelecimento de armazenamento desse tipo de resíduo não é adequado. O 

Decreto nº.9.432 de 2009 regulamenta o gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde 
do município. 

 

Rede de Drenagem das Águas Pluviais Urbanas 

Uma das principais consequências da intensa urbanização das cidades é a 

impermeabilização do solo urbano, fator que combinado com as ineficientes infraestruturas 
de drenagem, disposição irregular de resíduos sólidos nos rios e falta de planejamento, 

acabam inibindo o escoamento natural das águas pluviais e gerando inúmeros problemas 
para a população. Teresina contém alguns agravantes naturais, possuir um relevo 

predominantemente plano e apresentar uma das mais baixas altitudes do Estado. Outro 
agravante foi gerado pela expansão da área urbana que atingiu as áreas próximas aos 

principais rios responsáveis pela drenagem natural da chuva. 

A concepção equivocada de projetos acaba contribuindo negativamente à drenagem 
urbana. Uma das medidas adotadas pelas prefeituras para amenizar a situação foi garantir a 
detenção das águas pluviais no próprio lote ou loteamento. O município de Teresina, assim 
como outras cidades, regulamenta através da Lei de Ocupação do Solo 70 a taxa máxima de 
ocupação dos lotes. Juntamente com a aplicação da Lei, o poder público deveria realizar 
fiscalizações in loco para impedir que os proprietários diminuam a área permeável do seu 
terreno após a ocupação. As taxas de ocupação de Teresina variam conforme o zoneamento 
da cidade e ficam entre 30% a 80% da área total do lote.  

 

TABELA 17: TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO CONFORME ZONEAMENTO 

ZONA TAXA DE OCUPAÇÃO  

Zona Especial: ZE2 - ZE3 - ZE4  30% 

Zona Especial: ZE1 40% 

Zona Industrial: ZI1 - ZI2 50% 

Zona Residencial: ZR1 - ZR2 - ZR3 - ZR4  60% 

Zona Comercial: ZC2 - ZC2 - ZC3 - ZC4 - ZC5 - ZC6  60% 

Zona de Serviço: ZS1 60% 

Zona Especial: ZE5 75% 

Zona Comercial: ZC1 80% 

Fonte: Lei Complementar nº 3.562.  
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Apenas a adoção da taxa máxima de ocupação do lote demonstrou ser insuficiente 
para o acentuado crescimento da cidade. Desta forma em 2015 foi aprovada a Lei 
Complementar n° 4.724 denominada Lei da Drenagem, concebida para controlar os 
impactos de novos empreendimentos e de inundações ribeirinhas no sistema de drenagem 
pluvial de Teresina. Esta regulamentação delega à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação (SEMDUH) a regulação técnica dos serviços públicos, a aprovação de 
projetos, a fiscalização de obras e dos trabalhos das Superintendências de Desenvolvimento 
Urbano (SDUs), relacionados à rede de drenagem pluvial urbana. Também ressalta a 
preservação das margens dos cursos d’água, onde as edificações localizadas dentro das 
áreas propícias à inundação devem ser realocadas ou adquirir seguro contra enchentes, 
enquanto que o poder público deve realizar em paralelo obras mitigadoras contra as 
enchentes, como a construção de reservatórios artificiais. Quanto ao empreendedor é 
indicado como obrigatória a implantação de sistema para a captação e retenção de águas 
pluviais, bem como a manutenção das suas condições, sendo vedada qualquer medida de 
impermeabilização da superfície após a ocupação. O texto também determina as 
penalidades para o empreendedor caso haja descumprimento da Lei. Por fim destaca que 

toda construção que cause impactos sobre o fluxo da água pluvial urbana requer autorização 
prévia do órgão responsável (SEMDUH). 

Conforme já apontado, o sistema urbano de drenagem de Teresina é dividido em três 
macrobacias: rio Parnaíba, rio Poti margem direita e rio Poti margem esquerda. Ao todo são 
70 sub-bacias na área urbana, onde 31 foram consideradas propensas à inundação pelo 
Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDrU). Na área rural foram identificadas quatro bacias 
hidrográficas de maior extensão. Os rios propensos à inundação são os que cortam a área 
urbana da cidade, o rio Parnaíba e Poti.  

Conforme estudo71, a maior parte das microbacias urbanas possuem baixíssima 
densidade hidrográfica, pouca capacidade natural de drenagem e formato que provoca o 

rápido escoamento da água, características que indicam tendência a maiores enchentes. Já 
os solos possuem boa capacidade de infiltração. Contudo, o principal fator apontado como 

prejudicial à drenagem urbana ainda é a ocupação desordenada no território.  

Conforme o PMSB, a maior parte das microbacias urbanas possuem mais de 90% de 

sua área classificadas como densamente urbanizada. Sobremaneira estima-se que 90% 
dessas áreas são impermeáveis. Já na zona rural é expressiva a porcentagem de vegetação 
incidente nas bacias hidrográficas. Entretanto, 40% das Áreas de Preservação Ambiental 
Permanente (APP’s) ao longo das margens dos principais rios encontram-se ocupadas por 
atividades agropecuárias. As áreas rurais incidentes à inundação são geralmente planas, 

próximas ao leito de drenagem dos rios e apresentam deficientes dispositivos de drenagem. 

O sistema de drenagem está disposto pontualmente no território, e sua extensão é 

ínfima se comparado com a extensão total de logradouros que a cidade apresenta. 
Conforme análise do PDDrU, o sistema de drenagem foi sendo construído conforme a 

necessidade, sem padronização e planejamento. Outro problema apontado é que não há um 
levantamento da infraestrutura existente, medida necessária para uma análise geral do 

sistema. No município, a principal medida tomada para melhorar a drenagem foi a 
construção de diques de contenção em locais que possuem inundações registradas.  

                                                 
71
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Para a reversão desse cenário é necessário investimento na implantação de um 
sistema eficiente de drenagem que atenda a toda extensão do município de forma 
igualitária. Atualmente apenas 7% dos domicílios possuem bueiros e bocas de lobo no seu 
entorno72. O traçado das redes de galerias deve considerar a topografia existente, possuir 
um pré-dimensionamento adequado e o projeto do sistema de drenagem deve sempre 
acompanhar o planejamento de ruas e quadras. 

 

FIGURA 48: SISTEMA DE DRENAGEM 

 

Elaboração: Latus Consultoria. 
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h) Análise da adequação de demais itens da 

infraestrutura instalada e equipamentos 

h.1.  Da rede iluminação pública e domiciliar 

Segundo o Censo demográfico do IBGE de 2010, no que se refere às características do 
entorno dos domicílios particulares permanentes, 95% deste tinham iluminação pública em 
seu entorno e 99,8% dos domicílios particulares permanentes possuíam acesso à energia 

elétrica. Ao compararmos os mesmos dados sistematizados para todos os municípios da 
Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina (RIDGT) observamos que Teresina 

possui porcentagens melhores para ambos os itens. Desta forma pode-se concluir que a rede 
de iluminação geral do município atende satisfatoriamente a maior parte do território.  

 

TABELA 18: ACESSO À ILUMINAÇÃO - DOMICÍLIOS PARTICULARES 

PERMANENTES 

 TERESINA RIDGT 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 95% 94% 

EXISTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA 99,8% 99% 

Fonte: IBGE (2010). 

FIGURA 49: REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

Elaboração: Latus Consultoria. 
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h.2.  Da rede de serv iços de internet e telefonia celular 

Com os recentes avanços tecnológicos, novos meios de comunicação surgiram e 
rapidamente se tornaram indispensáveis no cotidiano da maior parte das pessoas. Essa 
revolução tecnológica resultou em grandes transformações no espaço urbano, que precisou 
se adaptar a essa nova realidade. O acesso à internet foi considerado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) um direito humano, juntamente com o direito à água, rede de esg oto 
e iluminação. Por esse motivo o assunto é da maior relevância para o planejamento urbano 

das cidades. 

Segundo Censo Demográfico de 2010, 89,8% dos domicílios particulares permanentes 

de Teresina possuíam telefone celular e 27,1% apresentavam microcomputador com acesso 
à internet. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-2014) aponta que no 

estado do Piauí 66,5% das pessoas de 10 ou mais anos de idade utilizavam telefone móvel 
celular para uso pessoal e 40,7% dos moradores em domicílios particulares permanentes 

utilizavam a internet. Ao analisar esses dados pode-se constatar que o acesso à internet nos 
computadores não é tão abrangente quanto o uso do celular pela população, pois se 
popularizou mais rapidamente pelo baixo custo apresentado. Também é visível o gradativo 
aumento dos índices ao longo do tempo, pela atual facilidade de acesso à tecnologia. 

A capacidade de acesso à novas tecnologias em Teresina é maior que em todos os 
demais  municípios da RIDGT, demonstrando uma realidade mais satisfatória que o restante 
da região. Contudo, conforme apontado na Agenda 2030, o serviço de telefonia e internet 
na capital é insatisfatório. Ainda é necessário universalizar a disponibilidade desses meios de 
comunicação e investir em tecnologias mais eficientes, como a ampliação da rede de fibra 

óptica. Com o aumento da conectividade o desenvolvimento econômico será estimulado e a 
cidade se mostrará ainda mais competitiva no cenário nacional. 

 

TABELA 19: ACESSO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - DOMICÍLIOS 

PARTICULARES PERMANENTES 

 TERESINA RIDGT 

MICROCOMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET 27,1% 21% 

TELEFONE CELULAR 89,8% 84,1% 

Fonte: IBGE (2010). 

h.3.  Do mobiliário urbano 

A regulamentação para a instalação do mobiliário urbano no território de Teresina está 
na Lei n° 4.522 de 2014, também denominada Lei de Calçadas. Nesta Lei são descritos os 

parâmetros e princípios básicos que devem ser seguidos para a adequada disponibilização 
do mobiliário nas calçadas. 

Art. 3º Tanto a execução e manutenção de calçadas e passeios públicos, como a 
instalação de mobiliários urbanos e arborização, entre outros permitidos por lei, 
deverão seguir os seguintes princípios: 

I - Acessibilidade: (...)  
II - Segurança e autonomia: (...) 
III - Desenho Urbano: (...)  

IV - Nível de Serviço e Conforto: (...)  
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V - Sustentabilidade: (...)
73

 
 

Esta norma especifica que o mobiliário urbano deve estar disposto na faixa de serviço, 
juntamente com demais elementos que podem ser considerados obstáculos para os 

pedestres. Essa faixa deve ter no mínimo 0,7 m de largura, que somada com a dimensão 
mínima de 1,2 m da faixa livre para circulação, chega-se ao resultado de 1,9 m de largura 

mínima recomendada para as calçadas teresinenses. Sabe-se que é luxo uma calçada possuir 
essa largura indicada pela Lei, em vários casos a largura total não chega a ser suficiente para 

a passagem de uma só pessoa. Muitas vezes essa situação é provocada pela instalação 
inadequada do mobiliário urbano, que acaba invadindo a faixa livre de circulação, 

provocando transtornos para os pedestres. Para esclarecer e evitar interpretações 
equivocadas do texto, no Anexo III são apresentados diversos desenhos de referência para 

locação do mobiliário no passeio público. Mesmo assim as irregularidades continuam e as 
penalidades previstas para esses casos raramente são aplicadas, deixando as calçadas 

dependentes do bom senso dos proprietários.  

 

h.4.  Dos equipamentos públicos comunitários em relação à 

demanda existente 

Equipamentos de Saúde 

Atualmente Teresina é considerada Pólo Regional de Saúde com grande influência no 
estado do Piauí e Maranhão, e mais recentemente no Pará, Ceará e Tocantins. A partir da 
década de 80 o número de unidades relacionadas à saúde, tanto públicas quanto privadas, 
vem aumentando gradativamente, juntamente com o investimento em equipamentos e 
novas tecnologias. A existência de diversos cursos superiores, técnicos, administrativos e 
auxiliares na área da saúde também ajudou a destacar o município dentre os demais. A 
credibilidade do serviço prestado se tornou referência rapidamente e atrai até hoje milhares 
de pessoas de outros municípios e estados da região nordeste à procura de atendimento 
voltado às mais diversas áreas da saúde. 

No atendimento, destaca-se o serviço do SUS em Teresina, totalmente gerido pela 

Fundação Municipal de Saúde (FMC) que possui diversos  Programas Especiais de Saúde para 
a ampliação do atendimento do sistema. O Programa de Saúde da Família (PSF), por 

exemplo, atingiu 92,3% da população, sobretudo nas camadas mais populares. O principal 
centro de referência de atendimento à população carente é o Hospital de Urgência de 

Teresina (HUT), localizado na região Sul da cidade. Já o Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência (SAMU) vem sendo renovado pela Prefeitura desde 2014, onde alcançou o número 
de 45.250 pessoas atingidas nesse mesmo ano. O acesso à rede de Atenção Básica de Saúde 
pela população vem recebendo atenção especial por parte da Prefeitura. A Estratégia Saúde 
da Família adotada pelo município atingiu em 2014 uma cobertura populacional de 98,1% 
pelas equipes de saúde da família e 85,3% pelas equipes de saúde bucal, índices que ficaram 
conforme o previsto.  

Conforme dados do Ministério da Saúde, até o mês de Julho de 2015 Teresina possuía 
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862 estabelecimentos de saúde, entre consultórios, clínicas, hospitais, postos de saúde, 
farmácias, entre outros. Ao todo foram contabilizados 3.480 leitos hospitalares de 
internação, onde grande parcela (75,8%) atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Quanto ao tipo de prestador, a maior parte dos leitos  pertencem à rede estadual (37,75%), 
ficando em segundo lugar o tipo privado (36%) e em terceiro lugar a representatividade 
municipal (21,49%). Apenas 4,76% dos leitos pertencem à rede federal. Considerando a 
população estimada para Teresina em 2017 74, a cidade disponibiliza 4,1 leitos para cada 
grupo de 1.000 habitantes. A média considerada ideal pelo Ministério da Saúde é de 2,5 a 3 
leitos para cada 1.000 habitantes. Desta forma a média de Teresina é superior ao 
estabelecido pelo Ministério, comprovando a representatividade do serviço prestado no 
município. Ao analisar a disponibilidade de unidades de saúde por região, a parcela Norte da 
cidade é a mais abastada com 48 equipamentos, apresentando mais do que o dobro de 
unidades que as demais regiões. 

 

TABELA 20: EQUIPAMENTOS DE SAÚDE POR REGIÃO 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE CENTRO NORTE SUL  LESTE SUDESTE 

HOSPITAIS E MATERNIDADES 11 12 10 5 2 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)  - 20 - - - 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)  - - - - - 

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - 01 01 01 - 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)  - 03 04 03 - 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 03 08 01 - - 

PLANO DE SAÚDE E DE SEGURIDADE SOCIAL 04 02 01 01 - 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS 03 02 02 - - 

TOTAL  21 48 19 10 2 

Fonte: Diagnóstico da Infraestrutura Sócio-Econômica e Cultural da Cidade de Teresina (2016).  

 

Equipamentos de Educação 

A evolução da educação é realidade na maior parte das cidades brasileiras. Apesar de o 
ensino ainda não ser universal, os índices vêm melhorando gradativamente. Teresina segue 
essa tendência nacional. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do 
Governo Federal é o principal indicador de desempenho do ensino utilizado no Brasil. Em 
2015, Teresina conseguiu superar a meta esperada de 5,6 e conquistou o índice 6,1 no 
estudo. Também segundo a pesquisa, a cada 100 alunos matriculados, apenas 2 são 

reprovados nas escolas de Teresina. Conforme o gráfico evolutivo dos índices alcançados 
pelo município, de 2013 a 2015 houve uma significativa melhora, resultado do investimento 

superior a R$84,9 milhões de reais na Rede Pública Municipal de Teresina em 201475. 
Também o índice de alfabetização aumentou nos últimos anos, atingindo em 2010 a taxa de 

91,5% da população com 10 ou mais anos de idade alfabetizadas. A média do município é 
superior à média nacional de 90,9%, comprovando a representatividade do índice 

apresentado.76 
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 Dado IBGE. 
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 Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN. 
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 Censo IBGE. 
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GRÁFICO 08: EVOLUÇÃO DO IDEB DE TERESINA 

 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2015). 

 

Segundo o Censo Educacional 2015 realizado pelo Ministério da Educação através do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), o município possui ao todo 

860 escolas, sendo de maior número as escolas de ensino fundamental (44,8%), seguidas 
pelas de ensino pré-escolar (34,5%) e ensino médio (20,7%). Enquanto que o número total 
de docentes contabilizados era de 10.006 no município para 176.012 alunos matriculados, 
em média 18 alunos por docente. O ensino universitário também é expressivo em Teresina. 
Em 2015 a capital contava com 03 Universidades Públicas, sendo 02 federais e 01 estadual; 
01 Centro Universitário privado e 39 Faculdades Particulares. Os cursos oferecidos abrangem 
os níveis de bacharelado, licenciatura, tecnológicos, sequenciais e à distância, das mais 
diversas áreas de conhecimento.  

Ao verificarmos a quantidade de equipamentos voltados à educação em cada região 
da cidade, pode-se constatar que o maior número de unidades de ensino está na região Sul, 
com maior expressividade de escolas municipais, estaduais e privadas. Já a região Leste 

possui a maior concentração de faculdades, sendo vista como pólo universitário de Teresina. 
O Centro não possui nenhuma Escola Municipal e é a região com menor número de 

equipamentos de ensino. Contudo, possui o maior número de bibliotecas entre todas as 
regiões. Desta forma, apesar do crescimento na qualidade de ensino, ainda é necessário 
investimentos para garantir igualdade de acesso à educação em todas as regiões da cidade.  

 

TABELA 21: EQUIPAMENTOS DE ENSINO POR REGIÃO 

EQUIPAMENTOS DE ENSINO  CENTRO NORTE SUL  LESTE SUDESTE 

ESCOLA MUNICIPAL - 63 91 86 51 

ESCOLA ESTADUAL 08 42 53 21 23 

ESCOLA PRIVADA 28 23 31 27 24 

FACULDADE 06 07 06 14 02 

BIBLIOTECA 18 10 09 11 02 

TOTAL  60 145 190 159 102 

Fonte: Diagnóstico da Infraestrutura Sócio-Econômica e Cultural da Cidade de Teresina (2016). 
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FIGURA 50: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

(SAÚDE E EDUCAÇÃO) 

 

Elaboração: Latus Consultoria. Fonte: SEMPLAN.  
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Equipamentos Culturais 

Segundo a Constituição Federal de 1988, o Estado deve garantir a todos o acesso à 
cultura, além de incentivar e valorizar as manifestações culturais presentes. Em Teresina, são 

diversos os locais disponíveis para disseminação e manifestação da cultura. Os auditórios  são 
mais representativos e estão presentes em todas as regiões da cidade. Particularmente, há 

uma grande concentração de espaços culturais na região Centro, provavelmente por 
representar a memória e ser o berço da cultura de Teresina. A região Leste é a s egunda 
região melhor atendida. Isso pelo fato de ser desenvolvida e polarizar grande parte dos 
investimentos da cidade. Já a região Sudeste apresenta escassez de espaços culturais, sendo 
necessário ampliar o acesso e promover a cultura na região. 

 

TABELA 22: EQUIPAMENTOS CULTURAIS POR REGIÃO 

EQUIPAMENTOS CULTURAIS CENTRO NORTE SUL  LESTE SUDESTE 

TEATROS E ANFITEATROS 05 03 01 01 01 

ESPAÇO CULTURAL E CENTRO CULTURAL 08 01 01 03 - 

MUSEU E CASAS DE CULTURA 09 02 01 02 - 

PINACOTECA 03 01 - - - 

CINEMA 01 01 - 02 - 

MEMORIAIS 02 01 03 - - 

GALERI A DE ARTE E ATELIER 03 01 - 02 - 

OFICINA DE ARTE 01 02 01 - - 

ESCOLA DE MÚSICA 02 01 - 06 - 

ESCOLA DE TEATRO  02 - - - - 

ESCOLA DE DANÇA 06 01 - 06 - 

AUDITÓRIO  37 14 18 25 4 

TOTAL  79 28 25 47 5 

Fonte: Diagnóstico da Infraestrutura Sócio-Econômica e Cultural da Cidade de Teresina (2016).  

 

Equipamentos Religiosos 

Como na maior parte das cidades brasileiras, Teresina abriga as mais variadas religiões. 
Conforme o Censo do IBGE (2010), a Religião Católica ainda é predominante, apesar do 

surgimento de diversas outras instituições religiosas nas últimas décadas. Aproximadamente 
73% da população teresinense que é devota a algum tipo de religião se autodeclarou 

católica. Já os evangélicos representam 24,6% da população religiosa. As demais religiões 
possuem pouca representatividade em Teresina. Contudo, ao analisar os equipamentos 

religiosos existentes na cidade, as Igrejas Afro Brasileiras possuem maior representatividade 
em todo o município, principalmente na região Norte. Ao contrário do indicado no Censo, as 

Instituições Evangélicas estão em maior número que as Igrejas Católicas em todas as regiões 
da capital. A região Norte possui a maior quantidade de equipamentos religiosos, enquanto 

que o Centro apresenta menor número de instituições. 
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TABELA 23: EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS POR REGIÃO 

EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS CENTRO NORTE SUL  LESTE SUDESTE 

INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS LIGADAS A IGREJA CATÓLICA 07 12 16 10 06 

IGREJAS E CAPELAS CATÓLICAS  08 03 02 03 - 

CONGREGAÇÃO, PROVÍNCI A E CONVENTO CATÓLICO  03 01 - - 01 

INSTITUIÇÕES E TEMPLOS EVANGÉLICOS  13 42 47 44 45 

INSTITUIÇÕES E CENTROS ESPÍRITAS  07 08 07 09 02 

IGREJAS AFRO BRASILEIRAS - 101 54 44 19 

IGREJAS E SEITAS ORIENTAIS  02 - - 01 - 

TOTAL  40 167 126 111 73 

Fonte: Diagnóstico da Infraestrutura Sócio-Econômica e Cultural da Cidade de Teresina (2016).  

 

FIGURA 51: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

(CULTURA E RELIGIÃO) 

 

Elaboração: Latus Consultoria. Fonte: SEMPLAN.  
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Equipamentos de Proteção Social 

A Prefeitura Municipal de Teresina promove a proteção social básica da parcela da 
população que vive em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes relacionado a renda 

e a falta de acesso a bens e serviços. Para isso, o município oferece serviços de proteção 
básica com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), que conta com diversos Centros de Convivência para todas as faixas etárias. 
Já a proteção social especial de média complexidade é realizada pelos Centros de Referência 
Especializados da Assistência Social (CREAS), Centro Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua (CENTRO POP) e Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), bem como pelas 
unidades de referência para o atendimento às violações de direitos de indivíduos e famílias. 
Para os casos de alta complexidade, o município realiza o acolhimento de pessoas que 
possuem vínculos familiares fragilizados. 

A região Sul possui a maior quantidade de equipamentos voltados a proteção social da 
população. Isso se deve ao fato da região apresentar grande número de conjuntos 
habitacionais, loteamentos populares, vilas e favelas, onde a maior parte dos  moradores 

vivem de forma precária, muitas vezes sem acesso aos seus direitos básicos. Por esse motivo 
a prioridade de atendimento a proteção social nessa determinada região da cidade. A região 

Sudeste novamente apresenta o pior número entre todas as regiões. 

 

TABELA 24: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL POR REGIÃO 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL  CENTRO NORTE SUL  LESTE SUDESTE 

CENTRO DE REFERÊNCI A DE ASSISTÊNCI A SOCIAL (CRAS)  - 04 05 04 03 

CENTRO DE REFERÊNCI A ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)  

01 - 01 02 01 

CASAS DE ACOLHIMENTO, ABRIGOS E ASILOS  07 06 05 08 - 

CONSELHOS TUTELARES 01 - 01 01 01 

ENTIDADES DE APOIO À PESSOA COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

06 03 10 01 02 

TOTAL  15 13 22 16 07 

Fonte: Diagnóstico da Infraestrutura Sócio-Econômica e Cultural da Cidade de Teresina (2016).  

 

Equipamentos de Segurança  

Teresina possui quatro presídios dentro do seu perímetro urbano: Penitenciária José 
Ribamar Leite, Penitenciária Regional Irmão Guido, Casa de Albergados e Penitenciária 
Feminina. Todos os presídios estão localizados na região Sul da cidade, ao longo da BR -116. 
Essa região também possui a maior concentração de equipamentos de segurança, em 
comparação com as demais regiões da capital. Mais uma vez, a região Sudeste é a menos 
atendida, possuindo apenas seis unidades de segurança. 
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TABELA 25: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA POR REGIÃO 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CENTRO NORTE SUL  LESTE SUDESTE 

QUARTÉIS E INSTITUIÇÕES MILITARES  02 01 01 02 - 

BATALHÃO, COMPANHIA DE POLÍCIA E CORPO DE 
BOMBEIROS 

04 09 11 02 03 

DISTRITOS POLICIAIS 01 04 04 07 01 

DELEGACIAS ESPECI AIS DE POLÍCIA 05 - 05 - 01 

PRESÍDIOS E CASAS DE DETENÇÃO  - - 04 - - 

SERVIÇO DE ALISTAMENTO MILITAR 02 02 01 - 01 

TOTAL  14 16 26 11 6 

Fonte: Diagnóstico da Infraestrutura Sócio-Econômica e Cultural da Cidade de Teresina (2016). 

FIGURA 52: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

(PROTEÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA) 

 

Elaboração: Latus Consultoria. Fonte: SEMPLAN.  
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Equipamentos de Esporte e Lazer 

Segundo pesquisa inédita do Ministério do Esporte 77, o Brasil apresenta 45,9% da sua 
população sedentária, sem praticar nenhuma atividade física no seu dia a dia. A maior parte 

dos sedentários possuem consciência dos riscos que estão sujeitos, e mesmo assim 
continuam sem praticar exercícios por falta de vontade, tempo, motivos financeiros ou 

simplesmente por não gostarem. A disponibilidade de espaços públicos para a prática 
esportiva pode ajudar a reverter essa situação. 

Em Teresina os espaços de esporte e lazer disponíveis para a população estão 
distribuídos ao longo de todo seu território. A região Sul e Norte são as que possuem maior 
concentração de equipamentos esportivos. Na região Sul, por apresentar grande número de 
escolas, são mais representativas as quadras poliesportivas escolares. Enquanto que na 
região Norte as unidades esportivas e os campos de futebol estão em maior número, 
comprovando a preferência brasileira pelo futebol como atividade esportiva. O Centro é a 
região com maior escassez de espaços para prática esportiva.  

 

TABELA 26: EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER POR REGIÃO 

EQUIPAMENTOS ESPORTE E LAZER CENTRO NORTE SUL  LESTE SUDESTE 

UNIDADES ESPORTIVAS 04 25 20 11 11 

GINÁSIO DE ESPORTES E CENTROS ESPORTIVOS 08 08 10 11 02 

QUADRA DE SKATE - 02 01 01 01 

QUADRA DE TÊNIS 01 01 - - - 

ESTÁDIO E MINIESTÁDIO - 07 07 07 05 

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 01 25 15 08 08 

QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR - 09 28 04 04 

PISCINAS 07 07 11 15 07 

PISTA DE ATLETISMO  - 06 02 02 02 

TOTAL  21 90 94 59 40 

Fonte: Diagnóstico da Infraestrutura Sócio-Econômica e Cultural da Cidade de Teresina (2016). 

 

Áreas Verdes 

O bioma natural de Teresina é bastante abundante. A presença dos rios no seu 
território torna essencial a preservação da vegetação ao longo das suas margens. Para 
garantir a preservação, foi reservada uma faixa para a instalação de parques na beira desses 
rios.  Os principais parques já implantados são o Parque Zoobotânico, Parque da Cidade, 
Parque Potycabana, Parque Encontro dos Rios e Parque Floresta Fóssil. Especificamente o 

Parque Floresta Fóssil é um bem natural tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e é patrimônio da União. Nele se encontram diversas árvores 

petrificadas e elementos de grande relevância ambiental. Por esse motivo, além de ser um 
ponto turístico, o local é muito utilizado por pesquisadores. Outros parques de grande 

relevância para a cidade são os recentes Parque da Cidadania e Parque Lagoas do Norte.  

Também são muitas as praças presentes no território de Teresina. Algumas das mais 

                                                 
77

 Diagnóstico Nacional do Esporte. Ministério do Esporte. 2013. (Disponível em: http://www.esporte.gov.br/ 
diesporte/index.html) 



 

 

 

LEITURA TÉCNICA | PÁG. 122 

importantes são a Praça Conselheiro Saraiva, Praça da Liberdade, Praça Rio Branco, Praça 
Pedro II e Praça da Bandeira. A Praça Marechal Deodoro da Fonseca, conhecida 
popularmente por Praça da Bandeira, está localizada no Centro histórico da cidade e possui 
área total de 30.600 m². Nessa praça há uma intensa circulação de pessoas, pois ao seu 
redor estão os principais prédios de administração pública do município, o terminal de 
Integração Bandeiras e a estação de trem Engenheiro Alberto Tavares Silva. 

Ao analisar a distribuição dos parques e praças pela cidade, verifica-se que a região Sul 
apresenta um número muito superior de áreas verdes que o restante da cidade. Enquanto 
que a região Central possui menor representatividade. Vale ressaltar que a quantificação 

não leva em consideração a área de cada espaço identificado, fator que pode modificar a 
representatividade de áreas verdes apresentada por cada região. 

 

TABELA 27: ÁREAS VERDES POR REGIÃO 

ÁREAS VERDES CENTRO NORTE SUL  LESTE SUDESTE 

PARQUES AMBIENTAIS  14 07 14 13 04 

PRAÇAS E PASSEIOS DE AVENIDA 17 21 103 40 30 

TOTAL  31 28 117 53 34 

Fonte: Diagnóstico da Infraestrutura Sócio-Econômica e Cultural da Cidade de Teresina (2016). 

 

FIGURA 53: LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

(ESPORTE/LAZER E PARQUES/PRAÇAS) 

 
Elaboração: Latus Consultoria. Fonte: SEMPLAN.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se avaliar as oportunidades para o desenvolvimento de Teresina é preciso destacar-

se primeiramente, a sua posição estratégica no território e suas relações regionais. Em 

realidade, as vantagens locacionais de seus sítios foram determinantes para a própria 

fundação do seu núcleo urbano inicial. Desta forma, sua vocação para o setor de serviços 

vem desde a sua origem – serviços de administração pública e de apoio ao comércio e 

distribuição de mercadorias através da capacidade de distribuição e penetração no território 

do rio Parnaíba. 

Teresina é hoje a cidade-polo da RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento da 

Grande Teresina a qual envolve municípios de menor porte do Piauí e o município de Timon, 

no Maranhão. Timon é o segundo mais importante município do Estado do Maranhão e é 

conurbado com Teresina, sendo suas áreas centrais divididas pelo rio Parnaíba .  O rio 

Parnaíba já não é utilizado como canal de escoamento de mercadorias, mas a cidade 

localiza-se em um entroncamento de importantes rodovias. 

 Teresina é um importante centro de referência regional em saúde e educação. O raio 

de atração de seus serviços atinge uma boa parcela das regiões norte e nordeste do país. No 

que diz respeito ao polo da saúde, este ocupa uma extensa área na região central do 

município, estendendo-se, mais recentemente, para o leste do território urbano. É composto 

não só de hospitais e clínicas, mas também de serviços complementares.  No que diz 

respeito à educação, destaca-se o nível técnico-profissional e o universitário. 

De forma geral, o crescimento demográfico acelerado de Teresina e a expansão e 

desordenada da ocupação do seu território, determinou o recrudescimento de problemas 

sociais - característica do processo de urbanização não só de Teresina, como o da maior 

parte das cidades brasileiras. Em paralelo, o território foi sendo ocupado sem a oferta de 

infraestrutura e serviços urbanos necessários. O mercado imobiliário e as ocupações 

espontâneas e irregulares impactaram os limites com o território rural e as áreas 

ambientalmente sensíveis, esvaziando a área central. Este processo determinou problemas 

urbanos e ambientais – excessiva impermeabilização do solo, alagamentos, devastação da 

mata ciliar, contaminação dos mananciais, dentre outros. A ocupação irregular do território, 

sem as devidas orientações e licenças municipais, com infaestrutura incompleta ou 

inexistente e, muitas vezes, localizados em áreas inapropriadas, agravou este quadro. O 

território é fragmentado e tem baixa densidade de ocupação. 

O fenômeno do sprawling urbano teve como consequência, além das já descritas, um 

sobrecarregamento dos sistemas de mobilidade. Os engarrafamentos urbanos de Teresina 

resultam do aumento da frota de veículos, da necessidade de deslocamentos da população e 

de mercadorias e da insuficiência/inadequação do serviço de transporte público. O Plano 

Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana aponta para mudanças neste modelo de 

desenvolvimento urbano, visando: a diminuição da necessidade de viagens motorizadas; a 



 

 

 

LEITURA TÉCNICA | PÁG. 124 

revisão do desenho dos espaços públicos com vistas à criação de espaços com acessibilidade 

plena e mais adequados ao convívio e à circulação das pessoas a pé ou de bicicleta e o 

transporte coletivo. Mudanças estas que já estão em implementação, especialmente através 

da instalação dos novos terminais de transporte.  

Anda no tema da mobilidade, Teresina apresenta sistema viário marcado por passeios 

públicos estreitos, inapropriados à circulação de pedestre, tímida estrutura cicloviária e 

poucas áreas com acessibilidade universal – tema que deverá ser enfrentado na nova 

legislação urbana.  

O território é marcado pela presença: dos rios Parnaíba e Poti e suas respectivas Áreas 

de Preservação Permanente; do aeroporto em zona bastante central o que determina 

muitas restrições à ocupação no entorno; de rodovias que cruzam a zona urbana; de uma 

sequência de parques ambientais em potencial. A principal centralidade de Teresina, que 

congrega a maior oferta de comércio e serviço, é a área central da cidade, mas há uma 

tendência de expansão para o leste. A zona leste – principal vetor de expansão imobiliária – 

está em processo crescente de verticalização, destinada ao uso residencial de padrão médio-

alto e alto. 

A cidade é mista mas a sua legislação urbana não reconhece este seu caráter. De fato, 

a legislação de uso e ocupação do solo de Teresina não se apresenta adequada nem à 

realidade do município e nem às atuais práticas de gestão territorial. É rígida, detalhada e 

não revela um projeto de desenvolvimento territorial estratégico – tema que deverá ser 

enfrentado no seu processo de revisão e atualização.  
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ANEXO 1 

VAZIOS URBANOS 

 

TERRENOS 

COM 

100HA OU 

MAIS 

TERRENOS 

COM ÁREA 

ENTRE 50HA 

E 100HA 

TERRENOS 

COM ÁREA 

ENTRE 

10HA E 

50HA 

NÚMERO 

DE 

TERRENOS 

ÁREA TOTAL 

(M²) 

ALEGRE 
1 0 0 1 1.381.834,76 

1.381.834,76 0 0 

  
ANGELIM 

1 3 10 14 5.361.322,15 

2.143.704,00 1.696.497,18 1.521.120,97 

  
AROEIRAS 

1 1 3 5 2.833.565,80 

1.260.603,00 600.000,00 972.962,80 

  
BEIRA RIO 

0 0 1,00 1 110.000,00 

0 0 110.000,00 

  
BELA VISTA 

0 1 1 2 778.977,00 

0 538.172,00 240.805,00 

  
CHAPADINHA 

2 3 4 9 5.708.953,00 

2.607.593,00 2.170.000,00 931.360,00 

  
CIDADE INDUSTRIAL 

1 1 0 2 7.160.977,37 

6.203.305,00 957.672,37 0,00 

  
CRISTO REI 

0 0 1,00 1 124.935,55 

0 0 124.935,55 

  
CUIDOS 

0 0 1,00 1 269.785,00 

0 0 269.785,00 

  
ESPLANADA 

0 0 3,00 3 398.932,00 

0 0 398.932,00 

  
EXTREMA 

0 0 3,00 3 617.152,76 

0 0 617.152,76 

  
GURUPI 

0 0 2,00 2 229.046,31 

0 0 229.046,31 

  
ILHOTAS 

0 0 1,00 1 144.226,65 

0 0 144.226,65 

  
ININGÁ 

0 0 1,00 1 403.860,00 

0 0 403.860,00 

  
MORROS 

0 0 1,00 1 141.439,00 

0 0 141.439,00 

  
NOVO URUGUAI 

0 0 3,00 3 477.152,00 

0 0 477.152,00 

  PEDRA MIUDA 0 3 9 12 3.557.079,80 
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0,00 2.160.677,10 1.396.402,70 

  
PEDRA MOLE 

0 1 1 2 686.400,30 

0 568.700,00 117.700,30 

  
POLO EMPRESARIAL NORTE 

0 0 2,00 2 356.000,00 

0 0 356.000,00 

  
REDONDA 

0 0 2,00 2 350.512,26 

0 0 350.512,26 

  
SAMAPI 

0 0 4,00 4 1.060.281,00 

0 0 1.060.281,00 

  
SANTA MARIA 

0 1 7 8 2.228.627,78 

0 557.095,50 1.671.532,28 

  
SANTA ROSA 

1 0 1 2 1.262.933,00 

1.003.790,00 0 259.143,00 

  
SANTO ANTONIO 

0 0 8,00 8 1.842.636,95 

0 0 1.842.636,95 

  
SÃO SEBASTIÃO 

0 0 1,00 1 196.092,00 

0 0 196.092,00 

  
SOCOPO 

0 0 3,00 3 756.815,00 

0 0 756.815,00 

  
TABAJARAS 

1 0 2 3 1.790.714,85 

1.014.376,49 0 776.338,36 

  
TODOS OS SANTOS 

0 0 5 5 845.043,00 

0 0 845.043,00 

  
NÚCLEO URBANO SANTANA 

0 1 0 1 682.343,00 

0 682.343,00 0 

  
URUGUAI 

0 0 2 2 436.066,76 

0 0 436.066,76 

  
VALE0 DO GAVIÃO 

0 1 0 1 574.478,00 

0 574.478,00 0 

  
VERDE CAP 

0 0 5 5 563.538,00 

0 0 563.538,00 

  
VERDE LAR 

0 0 1 1 150.000,00 

0 0 150.000,00 

  
ZOOBOTANICO 

1 1 4 6 3.962.941,89 

2.192.401,00 982.089,78 788.451,11   

TOTAL    118 47.444.662,94 

 


