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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Em atendimento ao Termo de Referência da contratação do presente trabalho, este 

relatório sintetiza os resultados das leituras técnica e leitura comunitária.  Aponta os 
principais problemas e as proposições técnicas e jurídicas para melhor ordenamento urbano 
territorial do município com vistas a resolver seus conflitos, estimular suas potencialidades e 
proporcionar melhor qualidade de vida de seus habitantes. Define ainda estratégias para 
chegar ao “município que queremos”. 

Desta forma, adotando a terminologia indicada, este relatório se estrutura em dois 
grandes eixos. O primeiro deles estabelece uma síntese da análise alcançada com as leituras 
técnica e comunitária. Trata-se da descrição do “Município que Temos”.  Já o segundo 
apresenta a prospecção do “Município que Queremos” construída a partir das leituras 
realizadas e dos debates promovidos no âmbito da administração municipal e da Comissão 
de Acompanhamento1.  

Atendendo ao edital relativo à sua contratação, este produto objetiva 
especificamente: 

a. Traçar um diagnóstico que retrate a situação atual, física e operacional, do 
município de Teresina em termos de gestão urbana; 

b. Realizar propostas para a reavaliação das políticas públicas e instrumentos de 
ordenação territorial constantes no Plano Diretor de Teresina;  

c. A compatibilização do Plano Diretor à Política Urbana Nacional;  

d. O estabelecimento de premissas e diretrizes para uma política de 
desenvolvimento sustentável urbano e rural do município;  

e. Definição de mecanismos referentes: ao equilíbrio da valorização imobiliária 
para a inclusão territorial; a racionalização da ocupação do espaço urbano, de 
expansão urbana e rural; a distribuição racional dos usos, atividades, 
infraestrutura social e urbana e densidades construtivas e demográficas; a 
estruturação e hierarquização do sistema viário, compatível com o 
zoneamento de uso do solo, articulação do sistema de transporte coletivo e 
formas alternativas de circulação; a conservação do meio ambiente, 
saneamento ambiental e proteção ao patrimônio natural, paisagístico, 
histórico, artístico, cultural, e demais elementos que caracterizam a 
identidade do município; aos procedimentos e instrumentos a serem 
adotados nos projetos de parcelamento do solo urbano (loteamentos, 
desmembramentos e remembramentos).  

f. Propor procedimentos e instrumentos visando à regularização fundiária 
sustentável, identificando parâmetros e ações para regularizar áreas 
ocupadas irregularmente ou identificar áreas para relocação, caso não exista 
possibilidade legal de regularização, a exemplo de áreas de risco. Nestes 

                                                            
1 Equipe com a participação da sociedade civil organizada, eleita para colaborar e monitorar o processo de 

revisão do plano diretor. 
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casos, haverá também a necessidade de definir diretrizes de uso e ocupação 
dessas áreas após sua desocupação;  

g.  Identificar os instrumentos jurídico-urbanísticos adequados para solução das 
fraquezas urbanísticas do território do município.  
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2. O MUNICÍPIO QUE TEMOS 

2.1. Leitura Técnica - Conflitos 

O Produto 2 relativo à contratação da assessoria para revisão e atualização do plano 
diretor de Teresina apresentou uma caracterização do município a partir dos seguintes eixos 
de análise: 

 Contextualização física, geográfica, econômica, social do município, evolução 
histórica no contexto regional, marcos de origem e referências históricas; 

 Condicionantes físico-ambientais; 

 Caracterização econômico-social; 

 Legislação urbanística municipal; 

 Uso e ocupação do solo;  

 Questão habitacional; 

 Restrição à ocupação, expansão e adensamento; 

 Mobilidade urbana; 

 Saneamento ambiental; 

 Demais itens de infraestrutura e equipamentos urbanos. 

Tal relatório foi elaborado a partir de informações coletadas junto aos 
departamentos da Prefeitura Municipal e do resultado alcançado pelos planos setoriais já 
desenvolvidos, como o Plano de Mobilidade Urbana, o Plano de Saneamento, o Plano Local 
de Habitação de Interesse Social, etc. Trata-se de uma síntese transdisciplinar de 
características do desenvolvimento local que corrobora com outras sínteses já feitas como a 
da Agenda 2030, por exemplo.  

Esta síntese é um subsídio técnico importante para o processo de revisão e 
atualização da legislação urbana de Teresina. Os elementos ali sintetizados têm duas 
finalidades principais: 

 Colaborar na identificação e caracterização dos problemas/potenciais de Teresina 
que foram considerados tecnicamente como fundamentais para construção da nova 
legislação urbana.  

 Subsidiar decisões estratégicas para a futura legislação urbana, ou seja, a partir da 
identificação/caracterização dos problemas/potenciais elencados, auxiliar na 
definição do encaminhamento que será dado a cada um deles. 

Atendendo, portanto a esta metodologia, elenca-se a seguir os problemas/potenciais 
identificados a partir de uma análise técnica da realidade municipal. Tal síntese de 
problemas/potenciais será posteriormente alimentada pela Leitura Comunitária, 
complementando a Leitura da Realidade Municipal de Teresina, o Município que Temos.  
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a. MODELO DE EXPANSÃO URBANA: 

“O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana”. O artigo 40 do Estatuto da Cidade insere de forma 
enfática na pauta dos planos diretores – e, consequentemente, na da política de 
desenvolvimento - o tema da expansão urbana.  

O processo contínuo de expansão urbana é tema que gera preocupação em escala 
global por impactar na sustentabilidade do crescimento das cidades podendo comprometer 
a manutenção do meio ambiente e do patrimônio cultural. Pode provocar desequilíbrios na 
relação dos núcleos urbanos com as zonas periurbanas e rurais e nem sempre está 
relacionado ao crescimento das demandas por terra urbana. 

A partir desta abordagem a Leitura Técnica realizada apontou as seguintes 
características do modelo de ocupação do território de Teresina previsto em lei e constatado 
na realidade: 

 

CIDADE DISPERSA: 

Tendência de desconcentração territorial das atividades econômicas. Redução da 
importância relativa do centro da cidade. Geração de novas centralidades. Tendência de crescimento 

urbano e econômico para o leste. 
 

Existência de terrenos/glebas vazios dentro do perímetro urbano. Pressão para expansão da 
mancha urbana feita pelo mercado voltado à habitação popular e pelos condomínios de luxo que 

buscam qualidade ambiental como atributo urbano. 
 

Matriz de distribuição de potencial construtivo que corrobora com um modelo de cidade 
dispersa, com ampla oferta de IA nas bordas do perímetro urbano. 

 

Traçado viário projetado no plano diretor corrobora com um modelo de dispersão, 
apontando para a expansão da mancha urbanizada. 

 

Teresina se destaca pela grande presença de domicílios em habitação unifamiliar. 
 

 

CIDADE COM BAIXA DENSIDADE DE CONSTRUÇÕES: 

O IA não é estímulo à densificação construtiva. As áreas onde o mercado imobiliário 
desenvolve as maiores construções não são, necessariamente, as com maior IA. Há alguns bairros 

com IA alto e que o mercado imobiliário não apresenta interesse. 
 

Há uma baixa densidade construtiva na maior parte do território. As edificações mais 
volumosas na Região Leste resultam da oferta adicional de potencial construtivo através da Outorga 

Onerosa do Direito de Construir a preços irrisórios. 
 

O território urbano é parcialmente inapto à urbanização pela presença de zonas alagáveis. 
Esta situação indica a conveniência da densificação dos territórios adequados, preservando as 

demais áreas. 
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b. RELAÇÃO URBANO X RURAL: 

A expansão urbana repercute diretamente sobre o território rural. A definição de 
uma linha-limite entre estes dois territórios resulta de uma abordagem dicotômica que 
categoriza o urbano como a sede das indústrias e do comércio e, o rural, como o fornecedor 
de alimentos. Esta polarização, contudo, não reconhece distintos arranjos socioterritoriais.  

Teresina conta com um vasto território rural que deve ser inserido no planejamento 
territorial. Para isto, a Leitura Técnica realizada apontou as seguintes características: 

Teresina tem um vasto território rural e uma pequena participação econômica das atividades 
primárias. 

 

Há no território rural, áreas urbanizadas – núcleos de urbanização inseridos no perímetro 
rural. Parte deles já está reconhecido legalmente como urbano.  

 

São reconhecidos no território rural de Teresina, sítio de lazer, condomínios e outras 
ocupações por famílias que não têm vínculo às atividades primárias, mas que optam por esta 

localização em função de seus atributos naturais e da qualidade de vida. As rodovias que atravessam 
o território e conferem boa acessibilidade à algumas áreas, fortalece este movimento. 

 

Há indústrias na zona rural de Teresina. Não só agroindústrias, mas outras, especialmente 
aquelas que têm restrições à implantação na zona urbana em função do cone de aproximação do 

aeroporto. 
 

A Lei 4.851/2015 cria as zonas de urbanização específica como uma alternativa de ocupação 
de caráter urbano na zona rural, mediante condições especiais. 

 

c. OFERTA DE ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS X MODELO X 

OCUPAÇÃO TERRITORIAL: 

As análises realizadas detectaram que há uma incompatibilidade entre: (i) o modelo 
territorial estabelecido pela legislação urbana e a forma como o território tem sido 
urbanizado e densificado pelo mercado imobiliário; (ii) o modelo territorial estabelecido pela 
legislação urbana e a oferta de parte da estrutura, infraestrutura e serviços urbanos. 

Estas incompatibilidades deverão ser superadas pela nova legislação urbana. Não só 
a legislação deve adequar-se à realidade atual de Teresina, mas sobremaneira deve ser 
coerente e bem estruturada de forma que oriente o mercado imobiliário e os investimentos 
públicos. 

As seguintes análises ilustram o enunciado a cima: 

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO X INFRAESTRUTURA X EDIFICAÇÕES COM MAIOR 
VOLUMETRIA: 

A Lei 3.562/2006 distribui o potencial construtivo pelo território urbano de Teresina 
privilegiando com IA mais alto, os bairros Centro, Jockey, Frei Serafim e São Raimundo, além do 

traçado viário estruturador, conforme imagem a seguir. Contudo, em apenas parte dos bairros na 
Zona Leste este potencial é aproveitado. Nas demais áreas, o IA disponibilizado não foi estímulo à 

densificação. 
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FIGURA 01: ÁREAS COM MAIOR OFERTA DE IA  

 
 

Dados: Lei 3.562/2006   Elaboração; Latus Consultoria 
 
 

A localização da rede de esgotamento sanitário – que cobre parte do território urbanizado – 
não está de acordo com a matriz de distribuição do potencial construtivo estabelecida pela Lei 

3.562/2006. 
 

 

SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA X USO DO SOLO: 

O Município de Teresina está implementando um modelo de transporte coletivo através de 
linhas “tronco-alimentadoras” que inclui terminais de integração. Tais terminais têm potencial de 

tornarem-se polos promotores de centralidade urbana. Contudo, para que este potencial se efetive, 
urge adaptação do modelo de ocupação territorial estabelecido pela legislação urbana, oferecendo 

potencial construtivo e possibilidade de miscigenação às áreas de entorno dos terminais. 
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O aeroporto Senador Petrônio Portella, existente desde 1967, localiza-se na confluência dos 
rios Poti e Parnaíba, em área bastante central e baixa. Esta situação determina problemas sérios de 

ordem urbana e de operacionalização do próprio aeroporto. Do ponto de vista urbano, sua 
centralidade e baixa cota estabelecem muitas restrições à ocupação urbana. Do ponto de vista 

operacional, sua inserção na malha urbana estabelece sérias dificuldades a sua ampliação. 
 

As rodovias presentes no território urbano são canais de transporte de cargas e passageiros 
de diversas origens, nem sempre com destino final em Teresina. O trânsito destes veículos pelo 

núcleo urbano provoca conflitos ao tráfego local. Há, portanto um conflito entre esta infraestrutura e 
o uso do solo urbano. Para superar esta situação está em implementação um anel rodoviário que 

passa pelo território rural o qual deverá gerar impactos no seu entorno. 

 

OFERTA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PROBLEMAS DE DRENAGEM X 
LOCALIZAÇÃO DE HIS: 

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 da 

produção habitacional pública, inclusive a mais recente (do MCMV) e também dos assentamentos 
informais (vilas e favelas) em áreas suscetíveis a alagamentos e/ou suas proximidades. Além deste 
problema, identifica-se que a maior parte dos assentamentos de habitação popular se localiza em 

região como um grau de consolidação baixo, considerando-se a existência de sistemas viários 
incompletos e/ou desconexos, carência de infraestrutura em geral e distância significativa às áreas 

mais centrais. 

 

ZONEAMENTO DO USO DO SOLO X USOS EFETIVOS: 

A LC 3.560/2006 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. 
Subdivide o território urbano em 7 (sete) tipos de zonas quanto ao uso do solo e estas se subdividem 

ainda em 30 situações distintas. 
 

O zoneamento rígido e extremamente detalhado da LC3.560/2006 estabelece uma 
classificação para áreas com valores ambientais a serem preservados que não dialoga com a política 

ambiental municipal e nem com a legislação federal atual.  
 

Identifica-se um processo de implantação de condomínios residenciais para alta renda em 
local onde o zoneamento não permite o uso residencial.  

 

A legislação apresenta um zoneamento específico para as áreas com valores históricos. 
Contudo, não há uma política clara de preservação do patrimônio cultural construído. Não há 

estratégias para a viabilização da preservação deste patrimônio e nem de valorização. Um exemplo é 
o zoneamento estabelecido para a rua Frei Serafim cujos limites de preservação cultural englobam 

muitos trechos totalmente descaracterizados. 
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d. CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO PÚBLICO X MOBILIDADE NÃO MOTORIZADA: 

Há um movimento internacional de retomada dos espaços urbanos públicos pela 
população, rompendo com a prioridade dada ao automóvel que caracterizou o a 
urbanização das décadas passadas. Visa incentivar as pessoas a se deslocarem através de 
meios ativos, como o caminhar e o andar de bicicleta, poupando o ambiente do efeito estufa 
decorrente do uso abusivo do automóvel; visa incentivar as atividades físicas, tão 
importantes para a saúde; visa estimular o viver ao ar livre e o convívio entre as pessoas no 
ambiente urbano. Este movimento também tem relação com uma estratégia de ampliar a 
sensação de segurança urbana, na medida em que os espaços públicos tornam-se mais 
“vigiados” pela presença maior das pessoas em diferentes horários.  

Teresina busca trazer este modelo de urbanização para o seu território, adaptando 
sua legislação urbana para isto, estimulando os usos miscigenados (distintas atividades, com 
distintos horários de funcionamento), ampliando as áreas para caminhar e andar de 
bicicleta, estimulando atividades culturais nos espaços públicos, investindo na acessibilidade 
universal. 

 

 

Teresina tem um espaço urbano estruturado através de vias – na sua maioria – estreitas. Os 
passeios, em especial, são extremamente exíguos e não contemplam a acessibilidade universal. As 

ruas apresentam pouca e inadequada arborização. O clima é extremamente quente o que 
desestimula as práticas ativas como meio de circulação.  

 
 

 

A preocupação com a segurança e a permissividade da legislação induziu a um modelo de 
urbanização com muitos muros delimitando as propriedades. Desta forma, as áreas públicas são 
estranguladas pela presença dos muros que impedem a aeração do espaço público e dificultam a 

arborização urbana, tornando as vias espaços segregados e a paisagem desqualificada.   

 

e. PLANEJAMENTO DEMOCRÁTICO E CONTINUADO X ESTRUTURAS DE GESTÃO: 

A lei federal Estatuto da Cidade impõe aos municípios a instituição de um processo 
de planejamento e gestão urbana contínuo e participativo. Seu artigo 42, que define os 
conteúdos mínimos de um plano diretor, inclui, entre as obrigações, a criação de um sistema 
de acompanhamento e controle.  

Este é um desafio significativo para a maior parte dos municípios brasileiros que vem 
de uma tradição tecnocrática de planejamento urbano. Complementarmente, é necessário 
também que os municípios rompam com a tradicional visão fragmentada sobre a cidade, ou 
seja, é preciso que o plano diretor e a gestão da sua implementação articulem os aspectos 
ambientais, econômicos, sociais e culturais, em um modelo de desenvolvimento equilibrado.  

Tais mudanças de concepção das formas de planejar exigem além de esforços de 
gestão, estruturas adequadas para o cumprimento das determinações da lei federal.  
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Sobre este tema, observou-se que: 

Os processos de licenciamento de parcelamentos de solo, de edificações e de atividades são 
orientados basicamente pelas determinações legais, sem uma análise urbana mais profunda que leve 

em consideração peculiaridades locais que muitas vezes não foram incorporadas pela legislação 
urbana.  Assim, loteamentos, por exemplo, se atendem às determinações legais são aprovados, 

mesmo que a sua forma de estruturação do território não dialogue com o entorno. No processo de 
licenciamento não existe uma etapa estabelecida para que o Município possa estabelecer diretrizes 

prévias que orientem estas intervenções.  
 

O Conselho de Desenvolvimento Urbano tem muitas competências administrativas 
relacionadas ao licenciamento urbano. Seu poder de decisão aliado à pouca competência técnica, 

fragiliza a participação social. 
 

Teresina não conta com Conselho da Cidade.  

 

2.2. Leitura Comunitária: 

O território urbano é um espaço onde a disputa de distintos agentes se manifesta de 
forma bastante visível e materializa-se na evolução urbana local. Analisar o tecido urbano é 
reconhecer, desta forma, as marcas que os interesses econômicos, sociais e políticos 
deixaram.  

Em uma perspectiva democrática e de desenvolvimento urbano equilibrado e 
socialmente justo, há de se abrir espaço para o envolvimento de atores tradicionalmente 
excluídos da arena, rompendo com práticas tradicionais de planejamento que privilegiaram 
a participação de setores econômicos poderosos, notadamente vinculados ao mercado 
imobiliário, como donos de terra e empreendedores da construção civil.  

E assim fez o Município de Teresina ao dar voz no rito de revisão de seu plano 
diretor, aos distintos segmentos sociais e políticos. Destaca-se neste sentido, o Fórum 
Teresina Participativa e todas as atividades que o antecederam e sucederam, a utilização do 
aplicativo COLAB, além da criação da Comissão de Acompanhamento do Processo de 
Revisão do Plano Diretor. 

Segundo material produzido pela Prefeitura Municipal de Teresina, o Fórum Teresina 
Participativa aliado aos recursos do COLAB, ampliou sobremaneira o envolvimento da 
sociedade nos debates sobre o Plano Diretor e sobre o Plano Plurianual, o que pode ser 
atestado a partir dos seguintes números: 

 1.995 participações dos munícipes em geral; (virtuais e presenciais); 
 1.804 pessoas envolvidas (em atividades virtuais e presenciais); 
 6802 participações virtuais relacionadas ao plano diretor. 

Há de ser destacado o processo de mobilização da sociedade conduzido pela 
Prefeitura Municipal de Teresina. Durante esta etapa prévia, o município dialogou com: 

                                                            
2 Deste grupo apenas 2 pessoas eram da zona rural. Devido à mínima proporção, seus dados não foram incluídos 

no relatório final. Desta forma, foram consideradas 678 participações válidas. 
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entidades como o CAU, CREA e a OAB; centros universitários; entidades de organização de 
moradores urbanos e rurais. Para ampliar a inserção do COLAB, foi adotada a Van 
Participativa, a qual proporcionou aos interessados, pontos de acesso ao aplicativo. 

 

a. OS RESULTADOS DO COLAB PARA A CONSTRUÇÃO DA LEITURA COMUNITÁRIA:  

O aplicativo COLAB foi utilizado como forma de estímulo à reflexão dos cidadãos 
sobre a sua cidade e de captação das suas expectativas em relação ao novo plano diretor. O 
questionário utilizado contou com 29 questões, dentre as quais apenas uma era aberta, e 
estas foram agrupadas segundo dois grandes grupos: (i) perguntas sobre o bairro; (ii) 
perguntas sobre a cidade.  

Dentre o total de pessoas que responderam as questões do COLAB referentes ao 
plano diretor, a maior parte delas reside na Zona Leste da cidade – 35% - sendo que nesta 
zona reside cerca de 21% da população urbana de Teresina. A segunda zona com maior 
proporção de participação foi a Zona Sul, conforme se pode observar na tabela a seguir: 

 

TABELA 01: SÍNTESE QUANTITATIVA DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 
NO QUESTIONÁRIO COLAB PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

 % de participação em relação 
ao total 

% da população da zona em 
relação ao total da população 

urbana 

REGIÃO LESTE 35% 21% 

REGIÃO SUL 26% 30,9% 

REGIÃO CENTRO-NORTE  26% 29,8% 

REGIÃO SUDESTE 13% 17,5% 

Fonte: PMT / COLAB 

 

As respostas às questões apresentadas são utilizadas neste relatório de duas formas. 
No presente bloco – que trata da Leitura Comunitária – são utilizadas para que sejam 
identificadas as maiores preocupações dos moradores de Teresina - representados pelos 
entrevistados pelo COLAB – em relação à cidade e ao seu desenvolvimento. Compõem, 
portanto, parte da caracterização do Município que Temos. Posteriormente, no bloco 
seguinte, serão utilizadas para identificar possíveis diretrizes e ideias para o novo plano 
diretor de Teresina, dentro do capítulo denominado o Município que Queremos.  

Assim, na construção da leitura do Município que Temos, o resultado alcançado pela 
utilização do aplicativo permitiu uma leitura sobre aspectos relacionados ao 
desenvolvimento territorial de Teresina que preocupam os seus moradores. Permitiu 
também elencar alguns atributos urbanos que agradam aos entrevistados – subsídios para o 
futuro PDOT. 
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Ao serem estimulados a apresentarem sugestões para o plano diretor da cidade na 
pergunta aberta, os participantes abordaram temas variados. Dentre estes temas nem todos 
são relacionados especificamente ao plano diretor, mas de qualquer sorte, revelam 
preocupações centrais da sociedade.  A fim de elaborar uma síntese desta contribuição, foi 
feita a classificação de cada sugestão por tema(s). Nesta classificação, buscou-se identificar 
qual era – ou quais eram – a(s) preocupação(ões) central(is) do cidadão em cada resposta. A 
síntese quantitativa destes temas está no gráfico a seguir. Esta síntese revela, portanto, o 
grau de preocupação dos entrevistados com cada tema.  

 

GRÁFICO 01: SÍNTESE QUANTITATIVA DOS TEMAS ABORDADOS PELAS 
RESPOSTAS À PERGUNTA ABERTA DA PESQUISA REALIZADA ATRAVÉS DO 

APLICATIVO COLAB 

 
Dados: COLAB  Elaboração: Latus Consultoria 

 

Analisando-se os resultados alcançados por bloco de temas, é possível interpretar 
que a preocupação central do cidadão está relacionada ao CONVIVER NO ESPAÇO URBANO. 
A mobilidade urbana, a qualidade do espaço público e a segurança pública são temas que 
interagem caracterizando a qualidade do ambiente e da vida urbana.  

Do ponto de vista quantitativo, o tema mobilidade foi o mais abordado. A este tema 
está relacionado um conjunto de preocupações relacionadas ao transporte público, ao 
trânsito, à qualidade das vias públicas e sua condição de trafegabilidade. Neste conjunto de 
manifestações verificou-se também a preocupação com meios de circulação não 
motorizados, como o andar a pé e o uso de bicicletas, além do desejo de um melhor 
aproveitamento do metrô. 
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A seguir alguns comentários que representam o universo que tratou deste tema: 

Finalização da duplicação da BR 316 proporcionando um 
deslocamento mais efetivo para meu trabalho. 

Apesar de muitas questões interessantes, mas acredito que a 
prefeitura deveria dar mais foco ao desenvolvimento dos pequenos 
empresários e artesão de nossa cidade proporcionando um 
infraestrutura adequada para estes e dando realmente uma atenção 
especial ao serviços públicos como; transporte(todos os ônibus com 
ar- condicionado e terminais de ônibus que abrigue as pessoas da 
chuva e do sol de Teresina que é muito intenso), saneamento de 
esgoto (pelo menos o básico). 

Asfaltar as ruas da cidade, é um absurdo estou morando aqui há 10 
anos e até hoje minha rua não foi asfaltada, fora as outras da cidade! 

Dar mas oportunidades de trabalho próximo de casa, para evitar 
locomoção e ônibus com ar-condicionado. 

Melhorar as calçadas, dessa forma os pedestres não vão precisar 
caminhar por onde circulam os carros.  Aumentar o horários de 
funcionamento e a frota de  ônibus a noite nas cidade, devido a que 
há muitas  pessoas que estudam de noite nas universidades  e 
escolas,  tantos publicas como particulares, e as aulas terminam as  
22h.  E muitas pessoas precisam  pegar dois conduções para chegar 
às suas casas. Não permitir a construção de prédios, já seja de 
moradia como comerciais,  sem terem um número suficiente de vagas 
de estacionamentos para o uso que vai dar-se ao lugar. Criar mais 
estacionamentos na cidade e buscar uma forma de que os carros não 
parem nas calçadas. Melhorar a iluminação das ruas Asfaltar todas 
as ruas da cidade e obrigar a todos a plantar na frentes das casas, 
prédios arvores.  

A segunda maior preocupação da população entrevistada é em relação ao espaço 
público. A este tema relacionam-se as contribuições que tratam das praças, das ruas, dos 
passeios públicos, etc.  

A seguir alguns comentários que representam o universo que tratou deste tema: 

Mais segurança nas ruas, reformar as praças para dança. 

Investir mas em espaços públicos de lazer e esporte. 

Fios elétricos, de telefone e internet subterrâneos. Reapropriação dos 
espaços públicos pela população fora dos shoppings.  

 

A preocupação com a segurança mereceu destaque. Embora não seja um tema 
diretamente relacionado ao plano diretor (e nem especificamente às políticas públicas 
municipais), foi considerado em sua interface com o espaço público, com vistas a buscar 
alternativas de desenho urbano que colaborem com a sensação de segurança dos cidadãos. 
Com este enfoque há muitas contribuições que vinculam a questão da segurança à 
iluminação pública, ao uso do solo, ao espaço público.  
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A seguir alguns comentários que representam o universo que tratou deste tema: 

A segurança deve ser levada como premissa para todos os tópicos 
analisados anteriormente, desde o deslocamento do cidadão ao 
terminal de ônibus ao incentivo do uso de parques, praças e afins no 
final de semana para lazer e cultura. Visto que a falta de segurança é 
o maior problema a ser resolvido na nossa capital. 

Ações que promovam maior segurança na cidade, permitindo as 
pessoas saírem de casa e aproveitar o que pode ser melhorado como 
transporte público, praças, entre outros. 

Um segundo bloco de comentários diz respeito à QUALIDADE DO AMBIENTE e 
envolve os temas: infraestrutura/saneamento e meio ambiente. 

 Ao tema infraestrutura/saneamento relacionaram-se todos os 
comentários/sugestões que trataram de esgotos, drenagem, abastecimento de água, de 
energia elétrica, etc. A carência pontual de itens de infraestrutura, a preocupação com a 
qualidade do serviço prestado e com a qualidade ambiental, motivaram as preocupações e 
comentários classificados neste tema. Ao tema meio ambiente foram relacionados os 
comentários sobre os rios, as APPs, os parques, a arborização urbana, etc. 

A seguir alguns comentários que representam o universo que tratou deste tema: 

1 - Redes elétricas subterrâneas; 2 - Saneamento básico (de verdade); 
3 - Calçadas niveladas, acessíveis e com larguras corretas; 4 - 
Arborização nas calçadas (que só será verdadeiramente possível com 
o item 1); [...] 10-Destinação correta ao lixo e estimulo à coleta 
seletiva. 

A IMPORTÂNCIA DO SANEAMENTO BÁSICO PARA UMA TERESINA 
SAUDÁVEL O teresinense está a observar o esgoto que passa na porta 
das nossas casas como algo "natural". Nossa cidade é a quinta pior 
capital do Brasil em saneamento e isso é MUITO grave pois reflete, 
diretamente, na saúde da população. Que os gestores de Teresina 
pensem pelo bem estar da nossa população. Tirem os esgotos das 
nossas portas, tratem nossos rios.  

1 Execução das redes de esgoto e estações de tratamento. Todas! 2 
Criação de barragens de fio de água com eclusas, com a finalidade de 
criar lâminas de água permanentes, controlar a temperatura, e 
repovoar as espécies nativas nos rios da cidade. Não é tarefa fácil, no 
entanto paulatinamente poderia constituir-se uma importante mais 
valia. Não necessita sair do leito dos rios, promove a sua limpeza, 
oxigenação, controle das infestações, preservação das espécies 
algumas muito antigas da flora dos rios, e poderia criar 
equipamentos lúdicos e de lazer ao longo do curso dos rios. Quantas 
cidades vemos com essas infraestruturas criadas, e quantas não 
desejariam possuir a riqueza que Teresina nem se cogita aproveitar. 

Teresina só existe por causa do POTY e do PARNAÍBA. Na travessa de 
nossa cidade é abandonado. Suas margens deveriam ser um parque. 
Não precisa ser o SENA, mas...Vamos preservas as margens,  suas 
matas, promover passeios/restaurantes fluviais!  
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A prefeitura deve incentivar o cinturão verde, o desenvolvimento 
sustentável e as micro e pequenas empresas. 

A utilização dos rios como vias de transporte incentivaria o turismo, a 
utilização dos parques e poderia revitalizar determinadas áreas das 
cidades onde fossem instalados píeres. 

Arborização com plantas nativas para controle de temperatura 

Gostaria que fosse revisto a questão de utilização das Áreas de 
Preservação Permanente (APP's) por empreendimentos particulares. 
Projetos, como por exemplo do Parque Meus Filhos, que incentiva o 
lazer e o esporte em contato com a natureza, que se utiliza de 
bioconstrução, que geram diversos impactos positivos; são 
impossibilitados devido a legislação municipal permitir apenas 
projetos públicos. 

 

Além dos temas já explicitados, outros aspectos do desenvolvimento local de 
Teresina foram citados pelos participantes da entrevista via o COLAB. O quadro a seguir 
sintetiza estas contribuições3: 

 

TABELA 02: SÍNTESE DOS DEMAIS TEMAS ABORDADOS PELAS RESPOSTAS À 
PERGUNTA ABERTA DA PESQUISA REALIZADA ATRAVÉS DO APLICATIVO COLAB 

TEMA ASSUNTOS ABORDADOS 

CULTURA/ EDUCAÇÃO 
Demandas por atividades culturais, de centros 
culturais e equipamentos semelhantes, 
preservação do patrimônio cultural. 

GESTÃO 

 

Impostos, relação governo x sociedade, 
legislação urbana, relação município x estado, 
participação popular, papel do COLAB, 
aprovação de projetos 
 

CENTRO 

Uso residencial, patrimônio cultural/turismo, 
qualidade do espaço público, qualidade das 
fachadas das lojas, estacionamento, 
acessibilidade 

ZONEAMENTO/LEI URBANA 

Atualização do zoneamento do plano diretor à 
realidade, ajustes à lei de parcelamento do solo, 
revisão dos usos do solo previstos em lei, cidade 
compacta, altura das edificações 

ECONOMIA 
Desenvolvimento sustentável, emprego / 
salários x gênero; estímulo às pequenas 
empresas, empreendedorismo 

                                                            
3 Há ainda um pequeno conjunto de contribuições (15), classificadas como “não é plano diretor” que representam 

opiniões e/ou críticas genéricas sobre a cidade, a administração municipal e sobre o questionário do COLAB. 
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VAZIOS URBANOS/ EXPANSÃO Contenção de expansão urbana, 
ocupação/aproveitamento dos vazios urbanos 

SAÚDE 

Ampliação e qualificação dos serviços de saúde, 
construção de UBS/UPA, filas de atendimento, 
médicos de família/agentes comunitários de 
saúde 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/HIS Legislação, cadastro de demandas, possibilidade 
de parcerias, RF em áreas públicas 

AEROPORTO Relocalização 

As respostas à pergunta aberta do COLAB também foram analisadas quanto à 
repetição dos termos adotados. Esta análise destaca os termos mais usados nas respostas ao 
COLAB, indicando novamente os temas mais relevantes identificados.  

Conforme se verifica, termos relacionados à mobilidade ganharam destaque (ruas, 
ônibus, transporte, ...) assim como a segurança, reforçando a interpretação anterior. 

 

FIGURA 02: EXPRESSÕES MAIS UTILIZADAS NAS RESPOSTAS ABERTAS AO COLAB 

 
Elaboração: Latus Consultoria 

Analisando-se as respostas às perguntas objetivas feitas através do COLAB, é possível 
também identificar-se algumas preocupações da população. A síntese destas respostas 
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corrobora com a leitura realizada a partir das respostas à pergunta aberta, como se pode 
observar a seguir4: 

a. Em todas as regiões da cidade, os entrevistados apontaram como principal ponto 
fraco dos bairros, a insegurança. Ruas esburacadas e carência de parques e praças 
também foram identificadas como pontos fracos por boa parte dos entrevistados. 

b. Quanto ao ponto forte, em todas as regiões o fato de não serem detectados 
alagamentos foi o mais citado. Este resultado revela, provavelmente, a leitura da 
parte da população que não sofre diretamente as consequências dos problemas 
de drenagem de Teresina. Mas, de qualquer sorte, revela também a preocupação 
em relação ao tema. 

c. Quanto à maior carência de equipamentos públicos, apenas a região Sudeste não 
apontou como resultado: “praças”. As praças são equipamentos fundamentais 
para a convivência no espaço urbano, tema identificado como importante nas 
respostas à pergunta aberta.  

d. Ao serem questionados sobre quanto incômodo os ruídos relativos a máquinas, 
aviões, alarmes, etc. provocavam em seu bairro, a maior parte dos entrevistados 
de todas as regiões respondeu “pouco incômodo”.  Trata-se de um indicativo de 
que a população é, em geral, tolerante aos ruídos pertinentes à zona urbana. E, 
sendo assim, o conceito de cidade mista tende a ser bem aceito. 

e. Quanto às motivações que levaram os entrevistados a escolherem o seu bairro de 
moradia, a grande maioria respondeu a proximidade dos parentes. Apenas na 
Região Leste a proximidade ao trabalho foi apontada como a principal razão.  

f. Quanto aos meios de transporte utilizados durante a semana, a maior parte dos 
entrevistados respondeu o carro particular; contudo, analisando-se as respostas 
por região, apenas a região Leste obteve o mesmo resultado; nas demais, foi 
destacado o ônibus.  

 

  

                                                            
4 Em anexo, síntese quantitativa das respostas obtidas através das respostas objetivas ao questionário do 
COLAB. 
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3. O MUNICÍPIO QUE QUEREMOS 
 

No escopo metodológico de revisão e atualização da legislação urbana, a 
caracterização do Município que Queremos representa o desejo e a necessidade de 
mudança. Ou seja, inclui aqueles quesitos da legislação e/ou das estratégias de gestão do 
planejamento urbano que não estão atendendo aos interesses da sociedade.  

O processo participativo assume desta forma, papel importante na configuração 
desta caracterização. E o desafio técnico passa a ser traduzir as preocupações e desejos 
expressos pelos participantes, em componentes da futura lei urbana.  

Neste contexto é importante levar-se em consideração que não se espera da 
participação social uma contribuição já formatada para ser incluída na nova lei. O enfoque 
participativo adotado tem como princípio o respeito às distintas capacidades técnicas, 
interesses e formas de expressão.  Assim, a opinião manifestada pela sociedade nesta etapa 
do processo requer interpretação técnica com o objetivo de (i) selecionar os assuntos que 
competem ao plano diretor e à sua gestão; (ii) Ajustar a ideia a um formato que seja 
adequado à estrutura da futura lei.  

Para atender ao solicitado no Termo de Referência da contratação deste produto, o 
resultado sintetizado de todas as respostas obtidas através dos distintos canais de 
participação abertos pela Administração Municipal, constituir-se-á em uma visão estratégica 
sobre o futuro de Teresina. Tal visão deve ter foco no desenvolvimento territorial – 
competência primordial de um plano diretor – e ser construída a partir de um olhar plural. 
Esta pluralidade é estabelecida pela articulação de diversos enfoques e de distintos 
interesses. 

Desde a estrutura estabelecida pela Agenda 2030, o Município empreendeu um 
processo de reflexão/proposição que incluiu variados temas relacionados ao seu 
desenvolvimento e, consequentemente, ao seu futuro. A estrutura da Agenda 2030 ao ser 
definida em eixos (“cidade sustentável”, “cidade de oportunidades”, “cidade de direitos”, 
“cidade criativa”, “governança eficiente”), correlacionou o saneamento básico, a 
infraestrutura, a mobilidade urbana, o desenvolvimento econômico, as políticas sociais, a 
cultura, etc. Na sequência, ao longo das atividades do Forum Teresina Participativa, estes 
temas permearam as discussões e os grandes eixos estabeleceram a estrutura da visão 
estratégica construída sobre o desenvolvimento do Município na qual o novo plano diretor 
terá um papel fundamental.  

Tendo como referência o contexto de desenvolvimento socioeconômico e territorial 
de Teresina caracterizado no capítulo anterior – o Município que Temos – buscar-se-á agora 
delimitar uma proposta para o futuro. É importante ressaltar que a proposta que se 
apresenta a seguir dialoga com a Agenda 20305. Parte-se, portanto, de um acúmulo de 
debates já estabelecido e de uma visão de desenvolvimento já acordada, tanto no âmbito do 
processo de elaboração da própria agenda, quanto no de participação popular estabelecido 
no Fórum Teresina Participativa, com a contribuição advinda do COLAB.  Sendo assim, a 

                                                            
5 A Agenda 2030 trabalha com os títulos: “Cidade que Somos” e “Cidade Desejada”. 
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tarefa agora é, dentro desta visão, identificar e detalhar aspectos relacionados ao 
desenvolvimento territorial. 

Constituir-se-á a proposta de Município que Queremos dentro de uma estrutura já 
pensada para ser enquadrada no formato legal no novo Plano de Ordenamento Territorial 
conforme os itens a seguir: 

 

 VISÃO ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL – 
princípios, diretrizes e campos de atuação para o planejamento e a gestão urbana; 

 MACROZONEAMENTO – visão estratégica expressa no território através da 
identificação de macrozonas, sua caracterização e projeção futura; 

 INSTRUMENTOS – ferramentas de gestão territorial e de definição dos parâmetros de 
uso, ocupação e parcelamento do solo urbano; 

 ESTRUTURA DE GESTÃO – forma de organização dos agentes técnicos e sociais a 
serem envolvidos no processos de gestão do planejamento urbano, as estruturas a 
serem definidas e sua competência. 

 

O novo Plano de Ordenamento Territorial com esta estrutura estará incorporando 
temas que atualmente são tratados em legislações correlatas à lei do plano diretor, como 
as que tratam do uso do solo, da ocupação do solo e do parcelamento do solo. 
Correlacionará desta forma, a visão estratégica aos instrumentos de implantação e ao 
sistema de gerenciamento, tornando-se a principal referência legal para o 
desenvolvimento territorial municipal.  

 

3.1. Visão Estratégica de Desenvolvimento Territorial 
Sustentável 

a. Método adotado: 

Para a construção da visão estratégica de desenvolvimento territorial sustentável 
para o novo plano diretor foram sistematizadas e analisadas: 

 As propostas apresentadas no Fórum Teresina Participativa6;  
 As propostas apresentadas através da pergunta aberta do COLAB, traduzidas em 

diretrizes pelos gestores municipais da Prefeitura de Teresina; 
 As propostas apresentadas na reunião específica que envolveu a população rural e 

em outras desenvolvidas pelo Núcleo Gestor e pela Latus Consultoria; 
 A interpretação quantitativa das respostas às questões fechadas do COLAB; 

                                                            
6 As quais foram consolidadas no Produto 3. 



 

 
LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL | PÁG. 23 

  

Este material – compilado no Anexo 1 deste documento, foi preliminarmente 
organizado em 12 temas7. Esta classificação foi fundamental para encontrar-se a síntese das 
ideias apresentadas. 

Tais são os temas que foram adotados para a sistematização das contribuições 
comunitárias: 

 Vazios urbanos/prédios abandonados/espaços ociosos/adensamento; 
 Regularização fundiária / habitação popular; 
 Patrimônio histórico / cultural; 
 Centro; 
 Cultura / educação / esporte; 
 Espaço público; 
 Gestão; 
 Desenvolvimento socioeconômico / geração de renda / políticas sociais; 
 Uso do solo; 
 Mobilidade urbana; 
 Ambiente; 
 Rural; 
 Infraestrutura / equipamentos urbanos. 

 

Após esta classificação por temas, foram agregadas as ideias/propostas que eram 
semelhantes e dado um sentido mais genérico às muito pontuais e/ou que não tratavam de 
temas relacionados ao plano diretor8. Feita esta triagem, agregou-se ao conjunto, a síntese 
da Leitura Técnica apresentada neste relatório. 

Por fim, com o objetivo de chegar-se a uma síntese estratégica, as ideias/propostas 
foram correlacionadas, buscando-se as relações de causa e consequência. 

 

b. Síntese da visão estratégica para o desenvolvimento territorial sustentável: 

A estratégia de desenvolvimento territorial tem como objetivo estabelecer um marco 
referencial que oriente, no plano diretor, o macrozoneamento e o zoneamento, bem como a 
utilização dos instrumentos da política urbana e a definição dos parâmetros urbanísticos de 
parcelamento, ocupação e uso do solo. Constitui-se como a visão de cidade desejada e, 
sendo assim: 

 representa um pacto entre os distintos atores e interesses; 

                                                            
7 Embora originalmente os debates e consultas tenham sido feitos através dos eixos da Agenda 2030, para fins 
de elaboração estratégica para o plano diretor, optou-se por rearranjar as contribuições nos temas a seguir 
descritos, mais diretamente relacionados ao planejamento territorial. 
8 Sugere-se que estas propostas mais pontuais sejam sistematizadas em um documento a parte, que oriente o 
aprofundamento de cada tema após a aprovação do novo plano diretor e que sirva de sugestão para um futuro 
plano de investimentos. 
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 é necessária para orientar as ações de gestão do planejamento urbano após a 
aprovação do plano diretor; 

 é uma referência conceitual importante para que o Município e a sociedade possam 
monitorar os resultados concretos da aplicação do plano diretor. 

Desta forma, a partir do método descrito, chegou-se à construção estratégica 
almejada, sintetizada no esquema gráfico a seguir e detalhada através de princípios e 
diretrizes.  

FIGURA 03: DIAGRAMA ESTRATÉGICO 

 
Elaboração: Latus Consultoria 

 

Embora o objetivo do plano diretor seja orientar a estratégia de desenvolvimento 
territorial, sua concepção estratégica não se restringe, como se observa, à dimensão 
territorial. Nesta construção fica estabelecida a correlação entre os distintos enfoques 
aprofundados nas Leituras Técnica e Comunitária desenvolvidas. Destaca-se, neste sentido, 
também a preocupação com a gestão, ou seja, com a implementação do plano diretor e com 
a continuidade das ações de planejamento territorial. São estas ações que garantem a 
adequação permanente da legislação urbana à realidade municipal e aos interesses da 
sociedade. 
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No futuro Plano de Ordenamento Territorial esta concepção estratégica constituir-
se-á em uma parte inicial que rege os princípios e diretrizes do planejamento territorial e 
da política de expansão urbana.  

 

b.1. Dimensão Territorial: 

CIDADE COMPACTA, CONECTADA E COORDENADA 

Ideia central e que articula as demais, inspirada no conceito DOTS – 
Desenvolvimento Orientado para o Transporte Sustentável – traz em sua essência, um 
conceito de cidade mista, densa, com menor necessidade de deslocamentos e que valoriza o 
espaço público, as práticas sustentáveis e o meio ambiente. 

Princípios: 

 Cidade miscigenada e pluricentral; 
 Cidade densa, mas que respeita os limites que o ambiente impõe à ocupação do 

território; 
 Uso do solo e sistema de mobilidade urbana articulados; 
 Cumprimento da função social da propriedade urbana; 
 Melhor aproveitamento da infraestrutura instalada; 
 Ampliação progressiva do acesso dos cidadãos aos serviços urbanos. 

 

Diretrizes: 

 Estabelecer compulsoriedade de uso e ocupação dos vazios urbanos; 
 Fortalecer as  novas centralidades urbanas; 
 Adequar distribuição do potencial construtivo da zona urbana à disponibilidade de 

infraestrutura; 
 Controlar expansão urbana; 
 Repensar traçado viário projetado das franjas urbanas de forma a não induzir a 

expansão da mancha urbana consolidada; 
 Conectar traçado viário novo ao existente; 
 Estabelecer condições especiais para a ocupação nas áreas com problemas de 

drenagem; 
 Priorizar a densificação das áreas com infraestrutura completa; 
 Relocalizar o aeroporto e constituir nova centralidade urbana no futuro vazio urbano; 
 Possibilitar a implantação de atividades econômicas de baixo impacto em todos os 

zoneamentos de uso do solo urbano; 
 Fortalecer o instrumento de controle da ocupação do solo – Índice de Aproveitamento 

– como instrumento de estímulo à densificação; 
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 Simplificar legislação de uso e ocupação do solo, facilitando o licenciamento de 
edificações e atividades menos impactantes, a sua utilização técnica e o controle 
social dos seus resultados; 

 Controlar a miscigenação pelo grau de incômodo das atividades; 
 Incentivar maior densidade e miscigenação em nós ou eixos que são atendidos por 

transporte coletivo; 

 

MOBILIDADE URBANA INTERMODAL9 

A mobilidade urbana tem forte relação com o modelo de cidade compacta, 
conectada e coordenada. Este modelo é estruturado especialmente para enfrentar os atuais 
problemas de mobilidade urbana, modificando a cultura do transporte individual, reduzindo 
necessidade de deslocamentos, diminuindo a emissão de poluentes pelos combustíveis 
fósseis. Assim, é o próprio sistema de mobilidade que estrutura o modelo de uso e ocupação 
do solo, estando neste casamento, o seu principal atributo. 

 

Princípios: 

 Mobilidade ativa como uma estratégia de saúde e de mobilidade urbana; 
 Prioridade ao transporte coletivo frente ao automóvel; 
 Integração dos distintos modais de transporte; 
 Redução das necessidades de deslocamento; 
 Acessibilidade universal, privilegiando os idosos e todas as pessoas com mobilidade 

reduzida. 

 

Diretrizes: 

 Reduzir o consumo de combustível e de emissão e poluentes; 
 Compatibilizar o sistema cicloviário com a estrutura urbana existente, privilegiando a 

segurança do ciclista; 
 Tornar o sistema de transporte coletivo cada vez mais adequado às necessidades da 

população; 
 Desestimular o uso do automóvel, restringindo áreas de estacionamento em regiões 

de maior polarização; 
 Estimular o uso da bicicleta e o andar a pé através da oferta de estrutura adequada 

para estas práticas; 
 Criar ruas peatonais permanentes e transitórias. 

 

                                                            
9 A este eixo estratégico poderão ser adicionadas princípios e diretrizes que devem formalizar, legalmente, a 

política de mobilidade urbana municipal. 
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CONFIGURAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

A qualidade, acessibilidade universal e adequação ao uso por todas as pessoas são 
atributos essenciais para que o espaço público assuma o seu papel de local de trocas e 
convivência social. Para que a cidade seja mais humanizada, reduzindo a importância que o 
automóvel teve em seu desenho nas últimas décadas, é fundamental que o espaço público 
seja reconfigurado. Neste escopo, em Teresina, o Centro assume papel estratégico, sendo 
região piloto para intervenções com base neste conceito. 

Dentro desta visão estratégica, a cultura em suas distintas formas de expressão, é 
elemento importante para fortalecer o vínculo do cidadão com a cidade. Desta forma, 
insere-se neste eixo as ações vinculadas à preservação/manutenção do patrimônio histórico 
e à valorização das práticas sociais tradicionais que devem ser elementos estruturadores de 
ações que visem fortalecer a relação dos cidadãos com os espaços públicos urbanos.  

 
Princípios: 

 Valorização da história e das práticas culturais locais por fortalecer a identidade da 
sociedade; 

 Qualidade ambiental – espaços públicos atrativos e mais saudáveis; 
 Segurança nos espaços públicos pela presença das pessoas; 
 Integração visual e física dos espaços privados e públicos; 

 

Diretrizes: 

 Fortalecer a identidade cultural de Teresina; 
 Desenvolver uma política de preservação do patrimônio histórico, incluindo incentivos 

e ações de conscientização dos proprietários; 
 Promover atividades de interação social nos espaços públicos, como: feiras, 

exposições, hortas urbanas, etc. 
 Fortalecer o Centro como um polo de turismo; 
 Aproveitar espaços subutilizados no Centro e nas novas centralidades para a 

promoção de atividades de caráter público; 
 Restringir a construção de muros e estimular a permeabilidade nos limites do terreno 

privado com o público. 

 

QUALIDADE AMBIENTAL10 

A preservação do ambiente natural e da qualidade ambiental dos espaços urbano e 
rural é condição necessária para a garantia da qualidade de vida dos moradores de Teresina. 

                                                            
10 A este eixo estratégico poderão ser adicionadas princípios e diretrizes que devem formalizar, legalmente, a 

política de drenagem municipal. 
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Tendo em vista a relevância, trata-se de tema que exige compartilhamento de 
responsabilidades na perspectiva de um desenvolvimento sustentável. 

 

Princípios: 

 Parceria do público e do privado na preservação e conservação do patrimônio 
ambiental; 

 Parceria do público e do privado na garantia das condições de drenagem urbana; 
 Valorização do sistema hídrico de Teresina como recurso paisagístico e ambiental; 
 Delimitação das áreas com valor ambiental a preservar e regras de uso e ocupação 

adequadas; 
 Arborização urbana como um elemento de qualificação da paisagem e de aumento 

do conforto térmico; 
 Recuperação de áreas degradadas ambientalmente. 

 

Diretrizes: 

 Retardar o fluxo das águas através de bacias de detenção e da restauração das calhas 
naturais do terreno; 

 Ampliar a área não impermeabilizada dos terrenos públicos e privados; 
 Reservar espaços adequados à arborização urbana nos espaços públicos: passeios, 

canteiros, ruas de pedestres, ciclovias, praças e parques; 
 Reestruturar os parques ambientais para visitação turística e atividades de lazer; 
 Implementar ações de educação ambiental para ampliar a responsabilidade social em 

relação ao meio ambiente. 

 

SUSTENTABILIDADE DO RURAL 

A implementação de empreendimentos urbanos em zona legalmente definida como 
rural é uma realidade em Teresina. Esta é uma consequência do processo de expansão 
urbana ditado pelo mercado imobiliário mas também decorrência da pequena relevância 
econômica que as atividades primárias – notadamente as que se implantam nas zonas rurais 
– têm em Teresina. Este quadro aponta para o desenvolvimento de um estudo específico 
para a Zona Rural que leve em consideração a sustentabilidade local, seus atributos 
ambientais, seus potenciais de desenvolvimento econômico, o perfil socioeconômico de 
seus moradores, etc.  

 

Princípios: 

 Desenvolvimento equilibrado da zona rural; 
 Resignificação do rural no processo de desenvolvimento, fortalecendo seus atributos 

ambientais e potencial econômico; 
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 Articulação das oportunidades de expansão da urbanização à construção estratégica 
do desenvolvimento do território rural; 

 Fortalecimento da política tributária municipal como forma de contenção da 
urbanização do território rural. 
 

Diretrizes: 

 Melhorar o sistema de mobilidade da zona rural; 
 Elaborar plano diretor rural, detalhando as especificidades deste território, 

identificando seus potenciais e ordenando a sua ocupação; 
 Reconhecer os núcleos de ocupação urbana existentes na zona rural; 
 Desenvolver política de geração de renda específica para os moradores / 

trabalhadores da zona rural; 
 Estimular o turismo rural; 
 Desenvolver política de assistência técnica e social para os moradores / trabalhadores 

da zona rural; 
 Avaliar o impacto da implantação do novo anel rodoviário, identificando potenciais 

de desenvolvimento local, considerando, inclusive, a relação com outros modais de 
transporte. 

 

b.2. Dimensão Socioeconômica: 

CRESCIMENTO SOCIOECONÔMICO E INCLUSÃO SÓCIOTERRITORIAL 

As ideias sistematizadas neste eixo apresentam também claros reflexos territoriais, 
mas relacionam-se primordialmente ao objetivo de alcançar a sustentabilidade do 
desenvolvimento através da redução das desigualdades sociais e do crescimento 
socioeconômico.  

Princípios: 

 Prioridade aos grupos sociais mais vulneráveis; 
 Direito à moradia segura, bem localizada e aos benefícios urbanos; 
 Política habitacional variada e adequada à demanda; 
 Desenvolvimento econômico através de ações socialmente inclusivas; 
 Fomento ao empreendedorismo; 
 Estímulo à economia criativa e solidária. 

 

Diretrizes: 

 Promover ações de capacitação profissional; 
 Promover a regularização fundiária sustentável; 
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 Desenvolver parcerias para a produção de habitação de interesse social; 
 Aproveitar os vazios urbanos para a produção de habitação de interesse social; 
 Aproveitar prédios subutilizados para a oferta de habitação de interesse social; 
 Promover ações de capacitação técnica-social que viabilizem a promoção de 

habitação de interesse social em soluções arquitetônicas mais densas, como os 
edifícios de apartamento; 

 Ampliar progressivamente a oferta de infraestrutura para fomentar o 
empreendedorismo; 

 Estimular as ações que fortaleçam o turismo. 

 

b.3. Gestão, acompanhamento e controle do planejamento urbano: 

Para articular as duas dimensões estratégicas da política de desenvolvimento 
territorial de Teresina, ficam estabelecidos princípios e diretrizes para a gestão da 
implementação desta política e, consequentemente, do plano diretor.  

Princípios: 

 Planejamento urbano democrático e participativo; 
 Planejamento urbano como um processo contínuo e transparente; 
 Política tributária casada com a de desenvolvimento territorial; 
 O cidadão é cogestor do desenvolvimento territorial; 
 Simplicidade da legislação urbanística e dos procedimentos de licenciamento 

urbanístico. 

 

Diretrizes: 

 Criar o Observatório de Teresina com o objetivo de fornecer informações e análises 
que corroborem com o monitoramento do desenvolvimento territorial; 

 Criar os meios e procedimentos necessários para que o cidadão possa ser um agente 
de fiscalização urbano e ambiental; 

 Fortalecer, através de procedimentos claros e transparentes, o papel do poder público 
na definição de diretrizes urbanas e de desenvolvimento territorial; 

 Implementar instrumentos do Estatuto da Cidade que corroborem com o modelo de 
desenvolvimento territorial do plano diretor; 

 Implementar estruturas de gestão permanente que integrem as distintas abordagens 
sobre o desenvolvimento territorial e os distintos agentes; 

 Criar o Conselho da Cidade e compatibilizar seu papel com os conselhos setoriais de 
Teresina. 
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3.2. Macrozoneamento Territorial e Instrumentos 

O macrozoneamento deve ser “um referencial espacial para o uso e a ocupação do 
solo na cidade, em concordância com as estratégias de política urbana”11  É, portanto, uma 
interpretação no território das estratégias de desenvolvimento definidas, consideradas suas 
peculiaridades e distinções locais e deve orientar as regras de uso e ocupação do solo. 

O macrozoneamento é trabalhado neste processo de revisão e atualização da 
legislação urbana de Teresina, portanto, como a síntese que confere coerência entre o 
definido estrategicamente e as regras que ordenam o uso e a ocupação do solo urbano. 
Tem a intenção de ser um instrumento que supere o caráter fragmentado da legislação em 
vigor, articulando a nova legislação urbana ao definido nos debates públicos e na Agenda 
2030.  

No futuro Plano de Ordenamento Territorial de Teresina, os macrozoneamentos 
urbano e rural, seus mapas e descrições estratégicas, constituirão em uma segunda parte. 
Esta terá como objetivo esclarecer os propósitos de utilização dos instrumentos urbanísticos 
e, desta forma, corroborar com o processo de gestão da implementação da lei, orientando 
os gestores públicos bem como os agentes da sociedade nos processos de controle social. 

A seguir apresenta-se proposta de macrozoneamento para a zona urbana de 
Teresina.  

FIGURA 03: MACROZONEAMENTO URBANO 

 
Elaboração: Latus Consultoria 

                                                            
11 BRASIL. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 2 ed. Brasília: Câmara 

dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002 
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E, a seguir, uma caracterização de cada macrozona.  

Macrozona Área Consolidada: 

Caracterização e 
Descrição: 

Zona cujo território apresenta-se majoritariamente ocupado e com infraestrutura 
praticamente completa. Dispõe de patrimônio histórico a ser preservado / 
recuperado e concentração de comércio e serviços urbanos. 

Objetivos: Densificar / Requalificar. 
Recuperar e valorizar o patrimônio histórico. 
Valorizar as margens dos rios. 
Relocalizar o aeroporto. 
Estimular o uso do espaço público. 
Miscigenação de usos. 
Sua densificação dar-se-á a partir de renovação urbana a qual deverá ser estimulada 
através de investimentos na qualificação do espaço público, no patrimônio histórico 
e na mobilidade urbana. Inclui-se nesta Macrozona, o Projeto de Requalificação do 
Centro de Teresina. 

Instrumentos 
principais: 

Zoneamento do uso do solo – miscigenado com controle de porte, privilegiando 
atividades comerciais/serviços de porte pequeno ou médio. Gestão do controle do 
incômodo das atividades através dos processos de licenciamento e da participação 
social. 

Zoneamento de ocupação do solo – IA básico equivalente a 1,0. Potencial 
construtivo adicional gratuito quando o empreendimento atender ao modelo de 
ocupação do solo desejado (fachada ativa, fruição e/ou habitação de interesse 
social). 

Transferência do Direito de Construir para as edificações tombadas pelo seu valor 
histórico. 

Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos com alto potencial de 
incômodo à vizinhança. 

PEUC / Consórcio Imobiliário – Como estratégia de indução ao cumprimento da 
função social da propriedade. 

 

CENTRALIDADES: 

Caracterização e 
Descrição: 

Núcleos territoriais que concentram – ou têm potencial para concentrar -  atividades 
de comércio e serviço de apoio aos bairros.  

Objetivos: Densificar / Requalificar. 
Aproveitar a polarização gerada pelos terminais de transporte coletivo. 
Estimular o uso do espaço público. 
Miscigenação de usos. 
Sua densificação e miscigenação deverá ser estimulada através de investimentos na 
qualificação do espaço público e na mobilidade urbana.  

Instrumentos 
principais: 

Zoneamento do uso do solo – miscigenado com controle de porte, privilegiando 
atividades comerciais/serviços de porte pequeno ou médio. Gestão do controle do 
incômodo das atividades através dos processos de licenciamento e da participação 
social. 

Zoneamento de ocupação do solo – IA básico equivalente a 1,0. Potencial 
construtivo adicional gratuito quando o empreendimento atender ao modelo de 
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ocupação do solo desejado (fachada ativa, fruição e/ou habitação de interesse 
social). 

Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos com alto potencial de 
incômodo à vizinhança. 

PEUC / Consórcio Imobiliário – Como estratégia de indução ao cumprimento da 
função social da propriedade. 

 

CORREDORES DE CENTRALIDADES: 

Caracterização e 
Descrição: 

Faixas territoriais definidas pelo traçado viário estruturador. Concentram – ou têm 
potencial para concentrar -  atividades de comércio e serviço de porte médio e/ou 
grande.  

Objetivos: Densificar e diversificar o uso do solo. 
Aproveitar a infraestrutura disponibilizada pelo traçado viário estruturador. 
Miscigenação de usos. 
Sua densificação e miscigenação deverá ser estimulada através de investimentos na 
mobilidade urbana. 

Instrumentos 
principais: 

Zoneamento do uso do solo – miscigenado com controle de porte, privilegiando 
atividades comerciais/serviços de porte médio ou grande. Gestão do controle do 
incômodo das atividades através dos processos de licenciamento e da participação 
social. 

Zoneamento de ocupação do solo – IA básico equivalente a 1,0. Potencial 
construtivo adicional através do instrumento Outorga Onerosa do Direito de 
Construir. 

Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos com alto potencial de 
incômodo à vizinhança. 

PEUC / Consórcio Imobiliário – Como estratégia de indução ao cumprimento da 
função social da propriedade. 

ZEIS – Para garantir terrenos para a produção de HIS. 
 

ÁREA EM CONSOLIDAÇÃO: 

Caracterização e 
Descrição: 

Zona majoritariamente residencial, com infraestrutura incompleta em alguns setores 
e presença de áreas vazias. Apresenta potencial para densificação e melhor 
aproveitamento da infraestrutura instalada. 

Objetivos: Densificar a ocupação aproveitando os terrenos vazios. Valorizar as margens do Rio 
Poti.  
Miscigenação de usos em um grau compatível com a moradia. 
Complementar a estruturação urbana, especialmente a viária, fortalecendo as 
conexões urbanas.  
Desenvolver projeto especial de urbanização e reconversão de usos para a atual 
área do Distrito Industrial. 

Instrumentos 
principais: 

Zoneamento do uso do solo – miscigenado com controle de porte, privilegiando 
atividades comerciais/serviços de porte pequeno e totalmente compatíveis com a 
moradia. Gestão do controle do incômodo das atividades através dos processos de 
licenciamento e da participação social.  

Zoneamento de ocupação do solo – IA básico equivalente a 1,0. Potencial 
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construtivo adicional através do instrumento Outorga Onerosa do Direito de 
Construir. 

Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos com alto potencial de 
incômodo à vizinhança. 

PEUC / Consórcio Imobiliário – Como estratégia de indução ao cumprimento da 
função social da propriedade e de produção de HIS.  

ZEIS – Para garantir terrenos para a produção de HIS. 
 

ÁREA A SER ESTRUTURADA: 

Caracterização e 
Descrição: 

Zona majoritariamente de residências unifamiliares, com necessidade de 
investimentos significativos em infraestrutura urbana. Há a presença de inúmeros 
assentamentos informais de habitação de interesse social.  

Objetivos: Regularização fundiária e complementação da infraestrutura.  
Miscigenação de usos com foco especial na oferta de trabalho e renda para a 
população residente.  

Instrumentos 
principais: 

Zoneamento do uso do solo – miscigenado, contemplando empreendimentos de 
maior porte que sejam compatíveis com a moradia. Gestão do controle do incômodo 
das atividades através dos processos de licenciamento e da participação social.  

Zoneamento de ocupação do solo – IA básico equivalente a 1,0.  

Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos com alto potencial de 
incômodo à vizinhança. 

ZEIS – Para garantir terrenos para a produção de HIS e para a promoção da 
regularização fundiária com manutenção das famílias em seus locais de origem. 

 

ÁREA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA: 

Caracterização e 
Descrição: 

Zona majoritariamente de residências unifamiliares e que apresenta restrições à 
ocupação devido à suscetibilidade aos alagamentos. 

Objetivos: Área a ser ocupada mediante regras específicas que garantam que a ocupação não 
agrave as condições de drenagem e que não estabeleça situações de risco. Não é 
prioritária à ocupação. Inclui a área da EMBRAPA que deverá receber um projeto 
especial de urbanização.  

Instrumentos 
principais: 

Zoneamento do uso do solo – miscigenado. Gestão do controle do incômodo das 
atividades através dos processos de licenciamento e da participação social.  

Zoneamento de ocupação do solo – IA básico equivalente a 1,0.  

Regras de ocupação do solo que garantam que a ocupação não agrave as condições 
de drenagem e que não estabeleça situações de risco. 

Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos com alto potencial de 
incômodo à vizinhança. 

 

ÁREA DE EXPANSÃO E DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA: 
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Caracterização e 
Descrição: 

Zonas com baixíssima densidade de ocupação do solo e, em parte, com 
características rurais.  

Objetivos: Delimitar uma faixa de transição entre a zona urbana e a zona rural. Gerenciar a 
ocupação paulatina através de regras específicas de ocupação do solo e parcerias 
com empreendedores privados na provisão dos equipamentos/serviços urbanos e 
infraestrutura.   

Instrumentos 
principais: 

Zoneamento do uso do solo – basicamente residencial com possibilidade de 
implantação de comércios/serviços de pequeno porte e baixíssimo nível de 
incômodo à vizinhança. Gestão do controle do incômodo das atividades através dos 
processos de licenciamento e da participação social.  

Zoneamento de ocupação do solo – IA básico equivalente a 1,0.  Controle da 
densidade através do estabelecimento de um padrão máximo de domicílios por 
hectare. 

Regras de ocupação do solo que garantam a manutenção dos atributos ambientais. 

Parcerias público-privadas. 

 

O Macrozoneamento Urbano ainda prevê um Polo Logístico que representa a 
identificação de uma zona potencial para este uso, tendo em vista a existência e previsão de 
extensão do Anel Rodoviário em conexão com a linha da Rede Ferroviária Federal. Trata-se 
de zona que ainda apresenta potencial para implementação do novo aeroporto de Teresina, 
completando o uso intermodal.  

Figura XX – Macrozoneamento Rural 

 
Elaboração: Latus Consultoria 
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Quanto ao Macrozoneamento Rural, é preciso destacar-se que a legislação brasileira 
atual é ambígua quanto ao papel municipal no planejamento do território rural. Pois mesmo 
que o Estatuto da Cidade indique uma competência municipal para legislar o território do 
município como um todo, permanece, em paralelo, a interpretação de que a competência 
sobre o solo rural é da União12.   

A figura anterior representa um esforço do Município de Teresina em identificar as 
características da ocupação do solo do seu território rural não representando ainda, sem 
dúvida, o resultado de seu planejamento. As Zonas de Urbanização Específicas – 
discriminadas no mapeamento urbano – representam a tentativa de se estabelecer uma 
área de transição entre o urbano e o rural, rompendo pelo menos parcialmente com a visão 
dicotômica sobre estes territórios.  

Contudo, o Rural merece um zoneamento aprofundado que identifique a partir de 
estudos específicos, zonas com potencial produtivo, zonas de preservação ambiental, zonas 
para a implantação de indústrias (e que tipo de indústrias) e moradia. Assim, recomenda-se 
a elaboração de um planejamento específico sobre este território e a inclusão desta 
necessidade no futuro Plano de Ordenamento Territorial.  

 

3.3. Estrutura de Gestão 

Em atendimento às determinações do Estatuto da Cidade inclui-se ao escopo mínimo 
do plano diretor uma estrutura que garanta a gestão do planejamento urbano e da 
implementação do próprio plano. Considera-se aqui o termo “gestão” como aquele que 
representa todas as ações relacionadas ao dia-a-dia do planejamento territorial. Refere-se, 
portanto, à administração da implementação do plano dentro dos marcos dos recursos 
disponíveis no momento e às prioridades estabelecidas.  

Resgatando-se os princípios e diretrizes estabelecidos para a Gestão, 
Acompanhamento e Controle do Planejamento Urbano neste documento, propõe-se a 
criação/manutenção de estruturas de gestão bem como a divisão de responsabilidades na 
condução da gestão diária do planejamento urbano.  

Ficam previstas com este objetivo, instâncias de planejamento e de participação 
social.  

 A instância de planejamento é o órgão da Administração Municipal 
responsável pelo tema a qual, segundo a Lei Complementar 4.359/2012, é a 
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN.  

 Sugere-se que na instância de planejamento, a SEMPLAN seja acompanhada 
por uma Comissão Técnica Multidisciplinar e que represente os distintos 
órgãos da Administração Municipal que estejam envolvidos com o 

                                                            
12 A Constituição Federal estabelece como competência da União a política agrícola e fundiária e da 

reforma agrária. E o parcelamento do solo rural é regido pelo Estatuto da Terra o qual define que 
não se pode dividir o imóvel rural em tamanho inferior ao módulo rural mínimo fixado pelo INCRA 
individualmente para cada propriedade. Desta forma, é de competência federal a definição da 
função social da propriedade rural. 
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planejamento do uso e ocupação do solo. Esta comissão técnica (que 
envolverá apenas gestores da Administração Municipal sob a coordenação da 
SEMPLAN) será responsável pela emissão de diretrizes municipais para o 
parcelamento do solo e/ou para a viabilidade de projetos urbanos de maior 
porte e impacto. Será também responsável pela emissão de pareceres e de 
termos de referência para os Estudos de Impacto de Vizinhança bem como 
outros estudos semelhantes. Além disto, também elaborará propostas de 
resoluções interpretativas do plano diretor.  

 A instância de participação social deve ser constituída de um órgão colegiado, 
de representação técnica, empresarial e popular. Este órgão deverá ser de 
caráter consultivo e assessorar o Executivo Municipal em suas competências 
no que diz respeito ao planejamento territorial. As deliberações de maior 
significado da Comissão Técnica deverão ser avaliadas por este órgão, antes 
de sua chancela final por parte do Prefeito Municipal.  

Além das instâncias, é importante que o futuro plano diretor de Teresina inclua as 
competências relacionadas à gestão do planejamento municipal, quais sejam: 

 Monitorar e fiscalizar a implantação do novo plano diretor e de seus 
resultados no território; 

 Garantir o caráter transparente e contínuo do planejamento urbano; 

 Produzir e disponibilizar informações sobre o desenvolvimento territorial de 
Teresina, bem como indicadores de avaliação permanente, que subsidiem a 
participação social; 

 Reavaliar o plano diretor sistematicamente com, no mínimo, uma revisão 
completa a cada 10 anos; 

 Implementar Cadastro Territorial Multifinalitário; 

 Regulamentar instrumentos e dispositivos não auto-aplicáveis a partir da 
aprovação do plano diretor.  
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ANEXO 1: RESULTADO QUANTITATIVO DAS RESPOSTAS OBJETIVAS OBTIDAS 
COM O COLAB 

1 Qual o principal ponto fraco do seu bairro? Centro-
Norte Leste Sudeste Sul 

  Alagamento 27 8,5% 20 18,9% 2 2,8% 6 3,3% 

   Faltam espaços de lazer como praças e parques  42 13,2% 17 16,0% 11 15,3% 36 19,7% 

  Insegurança 151 47,6% 41 38,7% 35 48,6% 71 38,8% 

  Pouca iluminação  11 3,5% 3 2,8% 5 6,9% 5 2,7% 

  Calçadas ruins 17 5,4% 4 3,8% 2 2,8% 17 9,3% 

  Faltam equipamentos públicos como hospitais e escolas 14 4,4% 5 4,7% 8 11,1% 14 7,7% 

   Ruas ou avenidas esburacadas 55 17,4% 16 15,1% 9 12,5% 34 18,6% 

2 Qual o principal ponto forte do seu bairro? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Não alaga 98 30,9% 33 31,1% 21 29,2% 86 47,0% 

  Espaços de lazer como praças e parques  51 16,1% 13 12,3% 6 8,3% 19 10,4% 

  Segurança 12 3,8% 2 1,9% 5 6,9% 7 3,8% 

  Iluminação  39 12,3% 20 18,9% 10 13,9% 16 8,7% 

  Calçadas  16 5,0% 11 10,4% 4 5,6% 5 2,7% 

  Equipamentos públicos como hospitais e escolas 51 16,1% 12 11,3% 20 27,8% 30 16,4% 

  Ruas e avenidas bem pavimentadas 50 15,8% 15 14,2% 6 8,3% 20 10,9% 

3 Quais os equipamentos públicos mais necessários no seu 
bairro? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Escola 59 9,6% 20 9,9% 14 11,4% 39 10,7% 

  Unidade Básica de Saúde (UBS) 121 19,7% 35 17,3% 22 17,9% 80 22,0% 

  Centro cultural 148 24,1% 50 24,8% 20 16,3% 77 21,2% 

  Centro de referência de assistência social (CRAS) 60 9,8% 18 8,9% 15 12,2% 41 11,3% 

  Quadra de esportes 104 16,9% 35 17,3% 25 20,3% 63 17,3% 

  Praça 115 18,7% 42 20,8% 22 17,9% 58 15,9% 

  Cemitério 8 1,3% 2 1,0% 5 4,1% 6 1,6% 

4 Que tipo de negócio você acha que pode dar certo no seu 
bairro?  615 100,0% 202 100,0% 123 100,0% 364 100,0% 

  Alimentação (lanchonete, restaurante, bar, padaria, mercado, etc.) 198 28,5% 77 33,0% 38 24,7% 114 27,7% 

  Comércio de bairro (chaveiro, barbeiro, etc.) 84 12,1% 31 13,3% 11 7,1% 53 12,9% 

  Comércio de atacado 52 7,5% 12 5,2% 11 7,1% 36 8,8% 

  Artesanatos (roupas, decoração, etc.) 49 7,1% 12 5,2% 11 7,1% 31 7,5% 

  Garagem de caminhões e ônibus 1 0,1% 2 0,9% 6 3,9% 4 1,0% 

  Pequenas empresas criativas como estúdio de fotografia ou 
informática 82 11,8% 31 13,3% 12 7,8% 34 8,3% 

  Comércios grandes como concessionária de veículos 6 0,9% 6 2,6% 3 1,9% 4 1,0% 

  Educacionais, como escolas e cursinhos 97 14,0% 31 13,3% 21 13,6% 56 13,6% 

  Clínicas de saúde particulares e farmácias 74 10,7% 23 9,9% 20 13,0% 49 11,9% 

  Indústrias grandes, como as de ferro ou de abatimento de animais 9 1,3% 0 0,0% 6 3,9% 1 0,2% 

  Indústrias médias como de móveis ou de tecidos 17 2,4% 5 2,1% 8 5,2% 16 3,9% 

  Indústrias pequenas, como de biscoitos ou de estofados 25 3,6% 3 1,3% 7 4,5% 13 3,2% 

5 
Qual o incômodo que os barulhos (ruídos de máquinas ou 
aviões, alarmes de carros e cercas elétricas) causam no seu 
bairro?  

694 100,0% 233 100,0% 154 100,0% 411 100,0% 

  Nenhum incômodo 87 27,4% 36 34,0% 18 25,0% 61 33,3% 

  Pouco incômodo 126 39,7% 44 41,5% 31 43,1% 71 38,8% 

  Certo incômodo 59 18,6% 17 16,0% 14 19,4% 40 21,9% 
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  Muito incômodo 27 8,5% 7 6,6% 6 8,3% 8 4,4% 

  Extremo incômodo 18 5,7% 2 1,9% 3 4,2% 3 1,6% 

6 Como você está disposto a contribuir para evitar o alagamento 
do seu bairro? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Manter as árvores da minha calçada e do meu quintal. 107 33,8% 31 29,2% 23 31,9% 55 30,1% 

  Deixar espaços na minha calçada e quintal sem pavimentação,  para 
a água de chuva entrar no solo. 43 13,6% 20 18,9% 13 18,1% 32 17,5% 

  Ocupar menos o meu terreno com construção, porque assim sobra 
mais área livre para a água da chuva entrar no solo. 51 16,1% 8 7,5% 11 15,3% 37 20,2% 

  Preferir um calçamento nas ruas porque o asfalto não deixa a água 
penetrar no solo, aumentando o risco de alagamento. 116 36,6% 47 44,3% 25 34,7% 59 32,2% 

7 O que você estaria disposto a fazer para reduzir a sensação de 
calor em seu bairro?  317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Construir teto jardim 79 15,0% 29 14,3% 10 8,9% 35 11,7% 

  Fazer calçada com piso drenante  134 25,4% 57 28,1% 34 30,4% 79 26,4% 

  Deixar o quintal com muitas árvores 205 38,8% 60 29,6% 46 41,1% 113 37,8% 

  Usar telha branca, que reflete o calor do sol 95 18,0% 29 14,3% 17 15,2% 59 19,7% 

  Preferir rua de calçamento, que deixa a água da chuva entrar no 
solo 15 2,8% 28 13,8% 5 4,5% 13 4,3% 

8 O que fez você escolher o seu bairro de moradia? 528 100,0% 203 100,0% 112 100,0% 299 100,0% 

  Próximo ao trabalho 58 18,3% 27 25,5% 8 11,1% 24 13,1% 

  Próximo ao colégio dos filhos 20 6,3% 9 8,5% 5 6,9% 3 1,6% 

  Parentes próximos 88 27,8% 19 17,9% 18 25,0% 57 31,1% 

  Valor do imóvel 53 16,7% 22 20,8% 17 23,6% 29 15,8% 

  Facilidade de transporte público 30 9,5% 8 7,5% 9 12,5% 18 9,8% 

  Ganhei em herança 46 14,5% 15 14,2% 6 8,3% 27 14,8% 

  Financiei por programa de habitação popular (ex.: Minha Casa 
Minha Vida) 22 6,9% 6 5,7% 9 12,5% 25 13,7% 

9 O que faria você morar ou permanecer morando na zona rural?  317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Não quero morar na zona rural 164 32,7% 44 23,9% 35 32,1% 98 36,4% 

  Creches e escolas em todos os níveis 21 4,2% 14 7,6% 7 6,4% 13 4,8% 

  Postos de saúde e hospitais 50 10,0% 17 9,2% 11 10,1% 21 7,8% 

  Melhoria das vias de acesso e transporte  64 12,7% 28 15,2% 10 9,2% 29 10,8% 

  Oportunidade de trabalho 47 9,4% 14 7,6% 9 8,3% 20 7,4% 

  Meio ambiente mais preservado 53 10,6% 20 10,9% 9 8,3% 31 11,5% 

  Abastecimento de água e saneamento básico 58 11,6% 23 12,5% 19 17,4% 33 12,3% 

  Internet e telefonia 45 9,0% 24 13,0% 9 8,3% 24 8,9% 

10 
Quanto mais pessoas morando e trabalhando perto umas das 
outras, mais eficientes são os serviços de transporte, energia, 
internet, água, esgoto e outros. Pensando nisso, Teresina 
deveria ter mais moradias do tipo: 

502 100,0% 184 100,0% 109 100,0% 269 100,0% 

  Casa pequena e próxima do trabalho, o que diminui o tempo de 
deslocamento                                         82 25,9% 16 15,1% 22 30,6% 53 29,0% 

  Apartamento pequeno e próximo do trabalho, o que diminui o tempo 
de deslocamento                                                                       118 37,2% 43 40,6% 19 26,4% 62 33,9% 

  Casa grande mesmo que longe do local de trabalho, o que aumenta 
o tempo de deslocamento                                                                       13 4,1% 8 7,5% 8 11,1% 12 6,6% 

  Apartamento grande mesmo que longe do local de trabalho, o que 
aumenta o tempo de deslocamento                               15 4,7% 8 7,5% 1 1,4% 2 1,1% 

  Moradia pequena e próxima dos corredores de ônibus, facilitando o 
deslocamento  89 28,1% 31 29,2% 22 30,6% 54 29,5% 

11 De segunda a sexta, qual o seu principal meio de locomoção?  317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Ônibus (pula para 12) 118 37,2% 20 18,9% 37 51,4% 88 48,1% 

  Metrô (pula para 12) 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  Carro particular (pula para 13) 154 48,6% 80 75,5% 26 36,1% 69 37,7% 

  Táxi (pula para 13) 2 0,6% 1 0,9% 0 0,0% 1 0,5% 

  Moto táxi (pula para 13) 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 1 0,5% 
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  Moto particular (pula para 13) 18 5,7% 2 1,9% 6 8,3% 17 9,3% 

  Bicicleta (pula para 13) 5 1,6% 1 0,9% 1 1,4% 3 1,6% 

  A pé (pula para 12) 19 6,0% 2 1,9% 1 1,4% 4 2,2% 

12 Dentre as seguintes medidas a serem tomadas para melhorar o 
transporte público, qual você acha a mais importante? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Melhorar a quantidade e qualidade dos ônibus e dos seus percursos, 
principalmente nos horários de pico 121 82,9% 27 77,1% 32 84,2% 76 80,0% 

  Estimular moradia próximo aos corredores exclusivos e terminais de 
ônibus 8 5,5% 2 5,7% 1 2,6% 6 6,3% 

  Estimular a oferta de serviços públicos como escolas e hospitais ao 
longo dos corredores exclusivos e terminais de ônibus 7 4,8% 0 0,0% 3 7,9% 2 2,1% 

  Prever comércios, serviços, e praças próximos aos terminais e 
corredores de ônibus 4 2,7% 1 2,9% 1 2,6% 4 4,2% 

  Integrar as ciclovias locais aos terminais de transporte público 
dotados de bicicletário 6 4,1% 5 14,3% 1 2,6% 7 7,4% 

13 O que faria você usar o transporte público?  146 100,0% 35 100,0% 38 100,0% 95 100,0% 

  Melhorar a quantidade e qualidade dos ônibus e dos seus percursos, 
principalmente nos horários de pico 150 83,8% 71 83,5% 34 94,4% 75 80,6% 

  Ter moradia próximo aos corredores exclusivos e terminais de 
ônibus 11 6,1% 2 2,4% 2 5,6% 4 4,3% 

  Ter maior oferta de equipamentos públicos como escolas e hospitais 
ao longo dos corredores exclusivos e terminais de ônibus 2 1,1% 3 3,5% 0 0,0% 3 3,2% 

  Ter comércios, serviços, e praças próximos aos terminais e 
corredores de ônibus 5 2,8% 1 1,2% 0 0,0% 5 5,4% 

  Ter ciclovias locais integradas aos terminais de transporte público, 
dotados de bicicletário 11 6,1% 8 9,4% 0 0,0% 6 6,5% 

14 É possível o compartilhamento de percursos entre bicicletas e 
pedestres, já que as velocidades são compatíveis? 179 100,0% 85 100,0% 36 100,0% 93 100,0% 

  Sim 232 73,2% 78 73,6% 55 76,4% 146 79,8% 

  Não 85 26,8% 28 26,4% 17 23,6% 37 20,2% 

15 O transporte público (como o ônibus) deve ter prioridade sobre 
o transporte individual (como o carro)? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Sim 283 89,3% 98 92,5% 66 91,7% 173 94,5% 

  Não 34 10,7% 8 7,5% 6 8,3% 10 5,5% 

16 O transporte não motorizado (como andar a pé ou de bicicleta) 
deve ser estimulado com oferta de infraestrutura adequada? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Sim 300 94,6% 103 97,2% 68 94,4% 170 92,9% 

  Não 17 5,4% 3 2,8% 4 5,6% 13 7,1% 

17 Quais medidas poderiam ser tomadas para as pessoas 
aproveitarem melhor o centro de Teresina? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Rua para pedestres (Álvaro Mendes ou Simplício Mendes) 160 23,8% 58 22,4% 37 23,0% 96 23,2% 

  Calçada acessível (com rampas para deficientes) 112 16,6% 47 18,1% 28 17,4% 85 20,6% 

  Arborização 137 20,4% 52 20,1% 33 20,5% 79 19,1% 

  Ciclovias e bicicletário 92 13,7% 31 12,0% 21 13,0% 44 10,7% 

  Praças 34 5,1% 14 5,4% 8 5,0% 25 6,1% 

  Atividades culturais 81 12,0% 34 13,1% 17 10,6% 52 12,6% 

  Terminais de ônibus 57 8,5% 23 8,9% 17 10,6% 32 7,7% 

18 Você é a favor do fechamento de algumas avenidas para carros 
e abertura para uso de pessoas no final de semana? 673 100,0% 259 100,0% 161 100,0% 413 100,0% 

  Sim 265 83,6% 93 87,7% 51 70,8% 157 85,8% 

  Não 52 16,4% 13 12,3% 21 29,2% 26 14,2% 

19 Como você gostaria de utilizar os espaços públicos aos finais 
de semana  317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Tendas de mutirão de exames de saúde rotineiros  35 11,0% 9 8,5% 13 18,1% 26 14,2% 

  Atividades físicas como dança 58 18,3% 5 4,7% 12 16,7% 34 18,6% 

  Atividades culturais 112 35,3% 52 49,1% 19 26,4% 69 37,7% 

  Esporte e lazer 112 35,3% 40 37,7% 28 38,9% 54 29,5% 

20 Você é a favor da utilização dos parques ambientais para 
práticas esportivas em contato com a natureza? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Sim 313 98,7% 105 99,1% 70 97,2% 181 98,9% 
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  Não 4 1,3% 1 0,9% 2 2,8% 2 1,1% 

21 
Existem várias formas de promover o desenvolvimento 
econômico de Teresina. Dentre as estratégias a seguir, quais 
você considera as mais necessária no momento?  

317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  
Estimular moradias em edifícios de uso misto (comércio, moradia, 
serviço, estacionamento) e promover melhorias urbanas (calçadas, 
iluminação, ciclovias) nos centros dos bairros 

150 22,3% 56 24,5% 23 15,3% 75 20,9% 

  Aumentar a oferta de empregos por toda a cidade, descobrindo e 
incentivando os negócios dos bairros 175 26,0% 60 26,2% 44 29,3% 109 30,4% 

  Estudar a viabilidade de novas áreas industriais e polos empresariais  84 12,5% 24 10,5% 25 16,7% 39 10,9% 

  Promover a infraestrutura de rede elétrica, telefonia, internet, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 191 28,4% 68 29,7% 41 27,3% 95 26,5% 

  Incentivar a organização de agrupamentos (clusters) de serviços de 
saúde e educação 73 10,8% 21 9,2% 17 11,3% 41 11,4% 

22 Do seu ponto de vista, o que é prioridade para a valorização dos 
pontos turísticos em Teresina?  673 100,0% 229 100,0% 150 100,0% 359 100,0% 

  Melhorar estrutura física dos pontos turísticos 226 31,7% 77 30,4% 56 37,8% 129 33,2% 

  Trazer mais atrações culturais para os pontos turísticos 130 18,3% 43 17,0% 24 16,2% 57 14,7% 

  Estimular o uso de casas e terrenos abandonados, para valorização 
da arte e cultura local 84 11,8% 33 13,0% 18 12,2% 56 14,4% 

  Criar novos espaços culturais em áreas de interesse turístico 132 18,5% 38 15,0% 18 12,2% 70 18,0% 

  Propor roteiros de atividades turísticas nos parques existentes, como 
percursos interligando os parques 140 19,7% 62 24,5% 32 21,6% 76 19,6% 

23 Como você gosta de ver o patrimônio arquitetônico de nossa 
cidade?  712 100,0% 253 100,0% 148 100,0% 388 100,0% 

  Fachada preservada 309 97,5% 104 98,1% 68 94,4% 180 98,4% 

  Fachada demolida com estacionamento 8 2,5% 2 1,9% 4 5,6% 3 1,6% 

24 Você considera prioridade de ordenamento urbano que as 
moradias populares sejam mais bem localizadas na cidade?  317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Sim 291 91,8% 93 87,7% 67 93,1% 171 93,4% 

  Não 26 8,2% 13 12,3% 5 6,9% 12 6,6% 

25 Você acha que a Prefeitura deve estimular mais o 
desenvolvimento sustentável da zona rural? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Sim 315 99,4% 104 98,1% 70 97,2% 182 99,5% 

  Não 2 0,6% 2 1,9% 2 2,8% 1 0,5% 

26 
Você acha que as mulheres se sentem mais inseguras que os 
homens em becos, praças, ônibus, paradas ou ruas de 
Teresina? 

317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Sim 298 94,0% 99 93,4% 70 97,2% 175 95,6% 

  Não 19 6,0% 7 6,6% 2 2,8% 8 4,4% 

27 Você acha que Teresina está bem adaptada para as 
necessidades das pessoas com deficiência? 317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Sim 28 8,8% 7 6,6% 7 9,7% 11 6,0% 

  Não 289 91,2% 99 93,4% 65 90,3% 172 94,0% 

28 
Você acha que a Prefeitura deve incentivar a participação da 
população e dar transparência à informação também através de 
aplicativos digitais, como o Colab? 

317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 

  Sim 309 97,5% 105 99,1% 71 98,6% 181 98,9% 

  Não 8 2,5% 1 0,9% 1 1,4% 2 1,1% 

    317 100,0% 106 100,0% 72 100,0% 183 100,0% 
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ANEXO 2: COMPILAÇÃO DAS DIRETRIZES DA COMUNIDADE 

TEMA 1 - Vazios Urbanos / Prédios abandonados/ espaços ociosos / adensamento 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Lei do IPTU progressivo no centro seja ampliada para toda região central. Atualmente é 
prevista somente pra corredores de ônibus. 
Dar outros usos a terrenos e prédios da PMT abandonados (ex: escolas da zona rural); 
Identificar os vazios urbanos para implementação de equipamentos sociais e urbanos das 
áreas carentes destes;  
Penalizar espaços urbanos privilegiados em desuso. Leis mais rigorosas para esses espaços que 
geram especulação, atrapalham o adensamento e não trazem nenhum benefício para a 
população.  
Possibilidade de adensamento no Bairro Morros, Uruguai e São Raimundo.  
Necessidade de maior ocupação do centro da cidade. Invasão de imóveis desabitados do 
centro por viciados. Enquanto isso são construídos conjuntos habitacionais em locais 
afastados sem infraestrutura. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Otimização e priorização da ocupação urbana em áreas com infraestrutura implantada e em 
vazios urbanos das áreas consolidadas, respeitada a capacidade de suporte socioeconômica e 
ambiental do território 
Incentivar a verticalização das moradias, concentrando grandes quantitativos populacionais 
em uma área, aonde haverá melhores condições de ofertas de equipamentos urbanos, 
atendendo uma maior quantidade de pessoas e havendo menores gastos em relação à 
manutenção urbana; 
Garantir a aplicação do IPTU progressivo em imóveis abandonados. 
Controlar a expansão urbana horizontal do município; 
Estimular a ocupação dos vazios urbanos com uso orientado à satisfação das principais 
necessidades da região em que se encontram; 
Redução dos vazios urbanos, com incentivo ao adensamento populacional nas áreas mais 
centrais, inclusive com a indução da verticalização das áreas com maior infraestrutura 
disponível; 
Aplicação de instrumentos urbanísticos sancionatórios para desestimular a não utilização, a 
não edificação ou subutilização do solo urbano; 
 Prever e implementar os mecanismos sancionatórios da não utilização, subutilização e não 
edificação do solo urbano.     

 

TEMA 2 - Regularização fundiária / Habitação popular 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Identificar para o Plano Diretor novas áreas de ZEIS objetivando a implantação de políticas de 
recuperação urbana e regularização fundiária (inclusão sócio-espacial), com prioridade para as 
áreas Angelin I, II e III, Pedra Mole, Morros, Jacinta, e Andrade; 
Promover a Regularização Fundiária do núcleo Santa Bárbara; 
Ocupar os Vazios Urbanos com Habitação de Interesse Social; 
Ocupar prédios subutilizados em áreas centrais para destinar à população de baixa renda; 
Negociar áreas institucionais para habitação popular; 
Iniciar as regularizações fundiárias. Incentivar a cultura de apartamentos para HIS. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Acesso à moradia, com a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 
Viabilizar o aumento de áreas destinadas a programas e projetos habitacionais, 
preferencialmente em áreas urbanas já consolidadas e em consolidação, observada a 
capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do território, evitando-se a criação de 
novos núcleos urbanos dissociados da trama urbana existente; 
Localizar os empreendimentos habitacionais em áreas sanitária e ambientalmente adequadas, 
integradas à malha urbana, que possibilite a acessibilidade aos locais de trabalho, serviços e 
lazer; 
Promover a melhoria das habitações existentes das famílias de baixa renda e viabilizar a 
produção de habitações de interesse social; 
Garantir a diversidade de programas e agentes promotores da Política Municipal de 
Habitação, de acordo com as características diferenciadas da demanda; 
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Estímulo à realização de parcerias com instituições governamentais e não governamentais e 
iniciativa privada para desenvolvimento de alternativas de menor custo e maior qualidade e 
produtividade das edificações residenciais; 
Criar mecanismos e procedimentos para regularização fundiária de núcleos informais. 

 

TEMA 3 - Patrimônio Histórico / Cultural 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Disseminar a história de Teresina e de seu patrimônio: Alocação de professores de historia 
para biblioteca pública e para o mercado velho, visando receber visitas agendadas de 
estudantes; 
Mapear e divulgar os locais históricos de Teresina: trabalhar a questão da identidade, da 
sensação de pertencimento quanto ao nosso patrimônio. Mapeamento do patrimônio 
material e imaterial para se identificar como teresinense: musica patrimônio, dança, etc. Em 
todas as capitais falam com carinho de sua terra, entretanto, Teresina não sabe sobre o que 
falar; 
Promover a valorização do entorno das áreas com potencial histórico-cultural; 
Criar incentivos para a preservação do patrimônio histórico de posse privada/particular; 
Elaborar Lei aplicável ao Patrimônio Histórico Cultural: as leis urbanas não existem ou não são 
aplicadas. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Promoção de campanhas educativas e de conscientização sobre as leis de preservação do 
patrimônio histórico. Instituição de instrumentos econômicos e incentivos fiscais para 
preservação de bens de interesse histórico, em particular no Centro.. 
Proteção, recuperação, valorização, aproveitamento e divulgação das potencialidades do 
patrimônio cultural do Centro. 
Garantir desconto em IPTU para proprietário de edificações históricas, desde que dado um uso 
compatível com a preservação da edificação. 
Estímulo à conscientização patrimonial e histórica de Teresina, com a publicação e distribuição 
de material educativo em meio impresso e digital. 

 

TEMA 4 - Centro 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Estruturar a fiscalização das fachadas do centro da cidade: padronização das placas, toldos e 
fachadas. Estipular um tempo para retirar as marquises das fachadas de lojas para que 
despolua a paisagem e evidencie a arquitetura. A lei, na realidade, existe desde 1988. 
Fiscalização já autuou e multou, entretanto, sem efetividade; 
Criar novos espaços culturais na área central da cidade; 
Incentivar o uso dos espaços culturais da área central da cidade: realização de concertos, 
espetáculos, apresentações musicais em horários diferenciados do comercial, inclusive aos 
finais de semana; 
Criar Projeto Educativo para promoção das artes e do patrimônio da área central, integrando 
metrô e escolas públicas e privadas: articulação de escolas com o metro, uma vez que muitas 
delas encontram-se com fácil acesso a este meio de transporte. 
Elaborar Projeto de Ateliês Coletivos: Mapeamento das casas abandonadas no centro da 
cidade com a intenção de implantar ateliês coletivos, uma vez que as casas da atualidade 
possuem dimensões restritas, impedindo potenciais artistas de possuírem seu local para artes. 
Construir um pequeno museu dentro do mercado São José: criação de um memorial com a 
história do mercado, que é riquíssima; 
Incentivar a habitação da área central da cidade: Inclusão de atividades comerciais em horário 
diferenciado. A população acredita que para habitar o centro da cidade, há necessidade de 
atividades em horários diferenciados do comercial, inclusive aos finais de semana, de modo a 
restabelecer a circulação de pessoas e, com isso, inibir a violência; 
Miscigenação do centro da cidade; 
Estimular a habitação na área central. 
Incentivo para as moradias acima do primeiro andar no centro da cidade, pois é a região mais 
bem servida de infraestrutura, com isenção de IPTU. Preferência na instalação de HIS e MCMV 
no centro e ao longo dos corredores viários. 
Incentivo fiscal ao empresário para fazer construções no centro. 
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Revitalização do centro a partir de uma política de promoção de lazer e cultura, que contribua 
para dinamizar os usos em horários de abandono da população; 
Elaborar um Plano de Preservação para o Centro Histórico de Teresina; 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Estimular a habitação no centro da cidade. 
Promover a requalificação urbanística das praças do Centro. 
Oferecer diretrizes para a requalificação urbanística do bairro Centro, tais como: melhoria da 
pavimentação, melhoria da sinalização turística, reurbanização de praças, segurança, incentivo 
a manifestações culturais, reordenação do trânsito e das vagas de estacionamento, ampliação 
e qualificação das vias de circulação de ônibus, inclusive com previsão de mais paradas, e 
soluções para os ambulantes. 
Identificar o atual acervo patrimonial do centro e incentivar a ocupação de espaços ociosos, 
sejam eles públicos, sejam edificações abandonadas, com atenção à preservação dos bens de 
interesse histórico.  
Promover a habitação no Centro. 
Inventariar e proteger as residências de interesse histórico no Centro e nas regiões centrais, 
como o Mafuá, Vermelha, Ilhotas e Frei Serafim.  
Promover a valorização do centro da cidade como um polo de atração turística, com 
conservação e revitalização de prédios históricos representativos da história da cidade e das 
diversas praças, incentivando a realização de atividades e programas culturais e de lazer no 
centro da cidade. 

RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS FECHADAS 
DO COLAB (PROPOSTAS) 

Para melhor aproveitamento do Centro de Teresina, as opções mais votadas foram: ruas para 
pedestres, arborização e calçada acessível (com rampa para deficiente).  
A criação de ruas para pedestres, a arborização e a ampliação da acessibilidade foram citadas 
como as principais ações públicas para ampliar o uso do centro. A maioria dos participantes 
acha que Teresina não está bem adaptada para as necessidades das pessoas com deficiência. 

 

TEMA 5 - Cultura / Educação / Esporte 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Implantar o Plano Municipal de Livro, Leitura e Literatura ao encontro da Política do Governo 
Federal: valorização institucional e fomento à leitura, democratização do acesso à leitura, 
desenvolvimento da economia do livro. 
Revisar a Política e/ou implementar a Política de Preservação Cultural. 
Fomentar o esporte entre os jovens: o esporte é prioridade para a formação do cidadão.  
Criação de um centro de tecnologia para crianças, jovens e adultos (melhor idade).  
Prioridade à Educação, deixando a saúde em segundo lugar. Sugere escola em tempo integral 
acessível para todas as crianças 
Identificar e estruturar espaços em escolas, prédios abandonados e prédios desocupados ou 
subutilizados, visando a implementação de ações para a profissionalização dos jovens. Foram 
identificadas as áreas do CEU-Sul e CEU Norte e nos bairros/loteamentos Satelite, Portal da 
Alegria, Jockey, Saci e São Joaquim. 
Mobilizar instituições públicas e entidades da sociedade civil organizada para o 
desenvolvimento de ações nos espaços escolares ociosos (exemplos de instituições: 
SEMCASPI, FMF, FCMC, SMPM, SEMEL...) 
Implantação de hortas comunitárias nas escolas que dispõem de área livre apropriada. 
Fazer com que as escolas enviem essas fichas para os Conselhos Tutelares antes do aluno 
completar 100 faltas, evitando que o ano letivo já esteja perdido. Por fim, o Plano Municipal 
da 1ª Infância necessita ser revisado e adequado ao Plano Estadual, incluindo a política de 
educação para crianças de 0 a 6 anos. 
Ampliação do CAPES Infantil. Disposição de um CAPES Infantil em cada zona para atender às, 
aproximadamente, 35 mil crianças portadoras de deficiência de Teresina. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Implantar campanhas e projetos socioeducativos de educação nas escolas, nas ruas, nas 
comunidades e nas empresas, com enfoque especial para o respeito à vida voltados para a 
superação de preconceitos sexistas que reproduzem a discriminação e a violência patriarcal, 
racista, homofóbica... 
Promover a articulação com agentes de cursos técnicos profissionalizantes no Município, com 
vistas a otimizar a oferta de educação desta natureza, inclusive de forma gratuita; 
Promover ações de segurança pública através de programas de prevenção de violência, que 
deve incluir atividades culturais e educativas. Identificar e potencializar as atividades sociais e 
equipamentos de cultura, esporte e lazer nos bairros, com especial atenção ao que retiram os 
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jovens da ociosidade e das ruas. 
Promoção de eventos e atividades artísticos, inclusive artes plásticas, em espaços ociosos, 
como embaixo de pontes e viadutos. 
Promover eventos e atividades culturais para estímulo ao turismo de lazer e negócios em 
Teresina, inclusive em marcos urbanos e ambientais como a Ponte Estaiada e o Encontro dos 
Rios. 
Promover a cultura através da previsão de criação e manutenção de espaços culturais como 
bibliotecas e espaços de lazer. 
Identificar e incentivar projetos culturais, educacionais e ambientais já desenvolvidos nos 
bairros como forma de fortalecer a cultura e a inclusão social da população, especialmente a 
de menor renda. 
Promoção de feiras regulares (semanais ou mensais) de comércio de produtos locais – 
hortifruti, artesanato e comida caseira – combinado a atrações artísticas locais em parques e 
praças dos bairros. 
Promoção de atividades de cultura, esporte e lazer para os jovens – campeonatos de futebol, 
gincanas escolares, feiras de ciências e outros - com especial atenção para as comunidades de 
baixa renda. 

 
 

TEMA 6 - Espaço Público 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Construir espaços para caminhada: a construção dos corredores de ônibus estão suprimindo 
os espaços para a prática da caminhada na Avenida Kennedy; 
Implantar espaços para caminhada e corrida nas praças; 
Preparar a cidade para atender os idosos: a projeção prevê mais idosos do que jovens. Criação 
de política de desporto para o idoso, incluindo o acompanhamento por profissionais 
especializados. Implantar piscinas públicas e calendário de esporte e lazer para idosos; 
Regulamentar o cercamento dos lotes: desestimulação ao enclausuramento da população 
entre muros altos, uma vez que fomenta a sensação de insegurança dos transeuntes. Esta 
regulamentação se destina também às áreas no entorno de cemitérios, escolas, creches; 
Iluminar os espaços públicos; 
Viabilizar um melhor aproveitamento dos espaços públicos pela população através de políticas 
públicas de segurança eficientes: praças e espaços públicos estão perigosos 
Implantar uma política para a segurança nos espaços públicos: atualmente a população tem 
medo de sair de casa e ir pra praça praticar esportes, levar a família, os filhos, os idosos, olhar 
para o céu. Incentivar através desta política que a população tome posse desses espaços que 
são seus; 
Recuperar e realizar a correta manutenção dos espaços públicos; 
Requalificar a infraestrutura dos espaços públicos: recuperação dos espaços; 
Ações de revitalização dos parques e praças seja na implantação de iluminação pública, 
atividades de esportes ou equipamentos. 
Incentivar a produção orgânica nas hortas comunitárias fortalecendo a geração de renda nas 
comunidades e a organização cooperativada.   
Criação de praças e parques -  áreas verdes - em áreas carentes deste serviço. Identificação do 
espaço ao lado da Escola Municipal Professora Maria do Socorro Pereira da Silva no bairro 
Esplanada; 
Bairro Todos os Santos  potencialização das hortas comunitárias (implementar hortas 
medicinais); 
Área de lazer para a zona sul (Nova Alegria e Portal da Alegria), aproveitando as paisagens 
naturais para a criação de espaços de lazer para a população dos bairros. 
Ampliação das academias para idosos nos bairros, em praças e parques. 
Aproveitar as margens dos rios para a implantação de mais equipamentos esportivos para 
ocupar a juventude. Unir as instituições públicas, como a escolar, a esses parques para 
poderem aproveitar seu uso. Aumentar a capacidade de atendimento à população. 
Denúncia: uma casa com ligação direta para o parque municipal (localizada junto às casas dos 
oficiais). 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Estudar a transformação de vias de carros em vias para pedestres e ciclistas, como a Nossa 
Senhora de Fátima, que poderia se consolidar como polo gastronômico da cidade de Teresina.  
Estudar a transformação de vias de carros em vias para pedestres e ciclistas, com atrações 
culturais e incentivo ao comércio de rua. 
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Prever sistemas de praças e parques, que hoje se encontram isolados. 
Criar e multiplicar parques e outros espaços públicos urbanos como o Parque da Cidadania, a 
Avenida Raul Lopes e o Parque Potycabana, melhorando a infraestrutura urbana e garantindo 
mais atrações culturais. 
Aproveitamento das margens dos rios com construções de equipamentos de lazer, práticas 
esportivas, descanso e atividades de turismo.  
Criação de Parques Ambientais e outros equipamentos de fomento a cultura, esporte e lazer; 

 
 

TEMA 7 - Gestão 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Revisar o Código de Posturas: atribuição do poder de polícia para a Guarda Ambiental, no 
sentido de fiscalização de condutas conflituosas e ilícitas, bem como, ratificação de multas; 
Criar Fórum permanente para discussão de questões do eixo Qualidade de Vida. 
Manutenção das áreas verdes, desde os canteiros centrais de avenidas até os parques. Incluir 
com a limpeza dos bairros, poda e adubação. Quanto à irrigação, optar por soluções 
subterrâneas, mais eficientes e econômicas.  
Fortalecimento e aprimoramento da legislação que vigora os Estudos de Impacto Ambiental, 
de Vizinhança e de Tráfego, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento da cidade.  
Criar mecanismos para avaliar de forma objetiva o funcionamento da gestão municipal (ex: 
IGM - índice de Gestão Municipal do CFA; e IEGM - Índice de Equatividade da Gestão 
Municipal do TCE/MG); 
Cobrar taxa (anual) sobre uso de veículos, conforme ano e status do automóvel, destinando 
recursos para o Fundo Municipal de Transportes; 
Desburocratizar/facilitar a regularização das construções edificadas em desconformidade à 
legislação atual, ou seja, edificadas regularmente conforme legislações anteriores (à época da 
edificação); 
Adoção de novas tecnologias (constantemente) para aumento da eficiência da administração, 
como a criação do Cadastro Territorial Multifinalitário; 
Unificação dos cadastros territoriais com cartórios (cadastro territorial multifinalitário) e 
Corregedoria Geral de Justiça; 
Eliminação da expressão “de Ordenamento Territorial” da nomenclatura do Plano Diretor; 
Inserção do Conselho de Desenvolvimento na estrutura básica da governança da PMT e que 
seja composto por representações da sociedade, conforme local de moradia; 
Conselho de Desenvolvimento com mandato diferente do mandato do gestor e com membros 
eleitos por voto; 
Realizar ao menos dois Fóruns por ano;  realizar 1 Congresso da Cidade a cada 2 anos; 
Criar protocolo que uniformize procedimentos administrativos com a finalidade de 
desburocratizar, dar celeridade e melhorar ações administrativas para usuários; 
Criar o Observatório Teresina, sobretudo p/ acompanhar as obras do Município; 
Instituir/compor o Conselho Municipal da Cidade com suas respectivas câmaras técnicas. 
Criar espécie de IPTU Verde, onde haja incentivos fiscais para preservar áreas; 
Viabilizar o IPTU Progressivo no Tempo em todo espaço urbano, não apenas no centro; 
Criar o Fiscal Ambiental Popular, para fiscalizar as agressões ao meio ambiente nas 
comunidades; 
Discutir projetos habitacionais das moradias de HIS com as comunidades, afim de contemplar 
suas realidades; 
Contradição entre transformar, ou não, as SDUs em Subprefeituras; 
Padronização de procedimentos através de normas; 
Possibilitar a revisão do Plano Diretor antes dos 10 anos; 
Inutilizar as legislações urbanísticas em desacordo ao Plano Diretor; 
Processo de revisão (monitoramento) possibilitado ao público através da divulgação das 
informações para a população; 
Integração dos órgãos municipais e demais órgãos relacionados ao uso, parcelamento e 
ocupação do solo (ex: corpo de bombeiros); 
Compatibilização das normas municipais às diretrizes nacionais e regionais, inclusive acerca 
dos instrumentos de política urbana 
Proibir novos empreendimentos (desestimular) em locais sem infraestrutura básica 
(esgotamento). Exceto quando implantada pelo empreendimento 
implementar os instrumentos urbanísticos: EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, Impactos 
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Ambientais, Outorga Onerosa Municipal, e outros; 
Uniformizar e compatibilizar a legislação urbanística à Lei Orgânica Municipal; 
Incluir na legislação que cada empreendimento implante câmeras de monitoramento para 
identificar os malfeitores e inibir a violência na cidade. Tombamento de edificação restrito ao 
que realmente é viável no centro. 
Câmeras nos empreendimentos colocados pelas empresas.  
Questionamento sobre o prazo de finalização das obras do Projeto Lagoa do Norte. Sugere-se 
que os gestores públicos detentores do poder de decisão visitem mais as comunidades para 
conhecer melhor as realidades locais. Foi questionada a divulgação do evento.  
Integrar as distintas políticas para viabilização do Projeto Vila Bairro Segurança: implantação e 
monitoramento dos resultados em médio e longo prazos. 
Criação de agentes ambientais nas comunidades que trabalhem em conjunto com a 
população. Importância da fiscalização das obras que estão sendo feitas nos bairros, inclusive 
em APP’s. Voltar a marcação das consultas para o bairro Primavera, que é mais central que na 
Água Mineral. Discutir com as comunidades as tipologias arquitetônicas de HIS. 
Resgatar as propostas das conferências locais realizadas no ano passado, que tiveram ampla 
participação comunitária. 
Maior presença das SDU’s nas comunidades, cumprindo seu objetivo de descentralização. 
Questionamento sobre a pertinência da administração pública trabalhar de forma mais 
integrada, em um mesmo espaço físico. A necessidade de construção de um Centro 
Administrativo Municipal, próximo a algum terminal de integração, facilitando o acesso de 
todos os usuários. 
Plano de Ação do poder público municipal/estadual para diferenciar os tratamentos nos 
CAPES de viciados em drogas, com a presença de assistentes sociais e psicólogos, dos 
tratamentos de traficantes. Implantar plano de câmeras de monitoramento da cidade para 
auxiliar na segurança pública. 
Reclamação sobre a grande participação, sem resultados concretos. 
Finalizar a obra de reforma do Mercado Mafuá, que se encontra com resíduos de obras desde 
2015. 
Que os servidores públicos usem o transporte público para desafogar o centro de tantos 
carros. 
SDU’s muito localizadas no centro. Sugestão: deslocá-las mais para as periferias, levando os 
serviços mais para o interior das comunidades. 
Criar nas comunidades do entorno de Teresina, NUDEC (Núcleo Comunitário de Defesa Civil) 
para treinamentos da população O objetivo é que as comunidades possam superar melhor os 
episódios de incêndios, já que o corpo de bombeiros demora muito para chegar, devido à 
distância. 
Implantar as redes de água e esgoto antes da pavimentação, para evitar retrabalho e 
desperdício de dinheiro público. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Maximizar recursos e minimizar prazos na implantação de planos, programas e projetos, por 
meio da articulação e integração dos diferentes órgãos gestores de políticas públicas do 
Município; 
Valorizara participação social, a capacitação da população e a formação de uma comunidade 
cívica, fatores fundamentais na construção da cidade democrática; 
Criar mecanismos claros e eficientes de controle social da efetivação e realização do conteúdo 
programático do Plano Diretor da cidade. 
Priorizar soluções preventivas para os problemas de infraestrutura, especialmente 
manutenção dos equipamentos públicos urbanos já disponíveis. 
Consolidação das diversas legislações urbanas, simplificando o acesso e o manuseio das regras 
e critérios para uso , edificação e ocupação do solo urbano. 
Implantar práticas de ouvidoria com acesso simplificado e universalizado ao cidadão;  
Promover um cadastro mais rigoroso e unificado das famílias que ocupam informalmente 
terrenos urbanos públicos e particulares. 

 

TEMA 8 - Desenvolvimento socioeconômico / Geração de renda / Políticas 
sociais 

FORUM TERESINA Criar Cooperativas de Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis, com estações de triagem 
seletiva para reaproveitamento. Ajuda inicial da prefeitura com cursos, ferramentas e 
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PARTICIPATIVA equipamentos para desenvolvimento sustentável local e redução dos resíduos.  
Central de reciclagem do lixo em parceria com o Papão Chima, com uso de tecnologia de 
ponta.  
Ampliar os CAPS I e CAPS AD. Criação de pelo menos mais 1 CREAS em cada zona. Sugere 
também que tenha o CREAS 24h com equipe permanente também nos finais de semana. 
Necessidade de criação de no mínimo mais 4 conselhos tutelares. Projeto Mobília Educa, 
transformar o monitoramento digital em físico, criando a ficha de aluno frequente x ausente.  
Construir 1 piscina do Idoso em cada região. 
Renascença e Dirceu - Incentivar a coleta do lixo, objetivando a geração de trabalho e renda 
por meio da economia sustentável e fomentar e implementação de centro educacional, 
escolas técnicas e faculdades. Implementar lavanderia comunitária, incentivar instalação de 
shopping centers para gerar renda e opção de comércio e lazer para a região e instalação de 
espaços de cidadania para diminuir deslocamentos para resolver problemas do dia-a-dia.  
Bairro Fátima - Fomentar a gastronomia para geração de renda e geração de emprego.  
Dirceu - Ampliar o centro de produção do bairro, incentivar os moradores a reciclarem e 
reaproveitarem lixos doméstico, transformando o lixo em novos objetos e geração de renda.  
Ampliar as equipes técnicas dos CRAS e CAPES que também precisam de maior contato com a 
população. Construir abrigos para meninas adolescentes. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Priorizar a inclusão social dos grupos de maior vulnerabilidade, crianças e adolescentes, 
idosos, mulheres, mães, pessoas com deficiência, GLBT, e as minorias étnicas, na proporção 
das políticas públicas, planos, programas e projetos da gestão; 
Promover as instituições públicas municipais e ong’s a elaborarem programas e projetos para 
os grupos de maior vulnerabilidade (crianças, adolescentes, jovens, idosas e com pessoas com 
necessidades especiais deficiência) garantindo os direitos adquiridos pela constituição federal 
a perspectiva de gênero e enfrentamento à violência e exploração sexual. 
Desenvolver programas que visem combater o preconceito e qualquer forma de discriminação 
e violência, impondo respeito às diferenças e igualdade social todas as formas de 
discriminação e violência, promovendo o respeito às diferenças e as desigualdades. 
Foco da assistência social, de forma prioritária nas famílias, com o objetivo de estabelecer 
junto a estas o eixo programático das ações de assistência social de forma que crianças, 
adolescentes, jovens, mães, pais, idosos e pessoas com deficiências, possam desenvolver as 
condições para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida; 
Ampliação do acesso à rede de serviços e da qualidade da atenção à saúde para assegurar a 
efetividade do atendimento à população no processo saúde doença, através de ações de 
proteção, promoção, assistência e reabilitação; 
Desenvolvimento econômico, orientado para a criação e a manutenção de emprego e renda, 
mediante o incentivo à implantação e à manutenção de atividades que o promovam; 
Fomentar iniciativas que visem atrair investimentos, públicos ou privados, nacionais 
eestrangeiros; 
Estimular a implantação de atividades econômicas de pequeno e médio portes, não poluentes, 
em toda a zona urbanizada, respeitadas as restrições ambientais e de vizinhança; 
Estimular a produção cooperativa, o artesanato e as empresas ou atividades desenvolvidaspor 
meio de micro e pequenas empresas ou de estruturas familiares de produção; 
Estabelecer programas de treinamento para a qualificação de mão de obra para o 
atendimento às demandas existentes. Estendendo-se para as Associações de moradores, em 
todo município de Teresina, cursos de formação profissional, especialmente para pessoas com 
necessidades especiais principalmente em tecnologia digital a fins. 
Aproveitar o potencial turístico do Município, divulgando roteiros, apoiando e promovendo 
eventos culturais, históricos, esportivos e ecológicos; 
Melhorar a infraestrutura e sinalização turística; 
Promover eventos e atividades culturais para estímulo ao turismo de lazer e negócios em 
Teresina, inclusive em marcos urbanos e ambientais como a Ponte Estaiada e o Encontro dos 
Rios. 
Promover segurança e acessibilidade em pontos turísticos. 
Promover ações de segurança pública através de programas de prevenção de violência, que 
deve incluir atividades culturais e educativas. Identificar e potencializar as atividades sociais e 
equipamentos de cultura, esporte e lazer nos bairros, com especial atenção ao que retiram os 
jovens da ociosidade e das ruas 
Criar uma infraestrutura urbana adequada para induzir um bom ambiente de negócios, 
especialmente para micro e pequenos empresários; 

RESPOSTAS ÀS Para promover o desenvolvimento econômico de Teresina, a maior parte dos entrevistados 
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PERGUNTAS FECHADAS 
DO COLAB (PROPOSTAS) 

entende que é necessário atuar-se em dois eixos: promover a infraestrutura de rede elétrica, 
telefonia, internet, abastecimento de água e esgotamento sanitário e aumentar a oferta de 
empregos por toda a cidade, descobrindo e incentivando os negócios dos bairros. 

 

TEMA 9 - Uso do Solo 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Estimular e implantar o desenvolvimento de serviços, hoje disponíveis no centro, em núcleos 
de serviços e comércios próximos aos Terminais de Integração.  
Mudança do aeroporto para fora do perímetro urbano.  
Av. Nossa Senhora de Fátima como um polo gastronômico.  
Bairro Todos os Santos - Implementação de um mercado público 
Conjunto Ipase e proximidades aeroporto - Necessidade de lojas de aviamento, lavanderias 
comunitárias, mercado público, restaurantes populares, padarias dentro do conjunto, ônibus 
que passe dentro dos conjuntos, academias populares, feiras, incentivo para os jovens em 
lazer e trabalho.  
Morada do Sol, Santa Isabel e adjacências - Investimento nos serviços de comércio, 
investimento em iluminação para comercialização.  
Bairro Verde Lara, Vale Quem Tem - Investimento em serviços de comércio local para o dia-a-
dia e iluminação.  
Dirceu - Manutenção dos Mercados Públicos em corresponsabilidade com os permissionários 
– usuários do serviço (como limpeza). Incentivar e qualificar comércio ligado à alimentação. 
Implementar áreas de lazer e cultura como forma de atrair mais as pessoas para o comércio 
no local. Incentivar o setor da saúde privada ampliando o número de especialidades na região.  
Incentivar a produção cultural e desenvolvimento da identidade local (construção de 
complexo cultural). Criação de um polo de moda com centro de criação, produção, 
qualificação e comercialização da moda. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Adotar o uso misto, à exceção dos lotes destinados aos programas de estímulo ao emprego e 
renda do Governo do Distrito Federal, como forma de consolidação e potencialização do 
desenvolvimento econômico e melhoria da escala de aproveitamento da infraestrutura 
instalada e da relação entre oferta de empregos e moradia. 
Rever os diversos zoneamentos definidas pela atual legislação municipal; 

RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS FECHADAS 
DO COLAB (PROPOSTAS) 

Ao refletir sobre o modelo de ocupação do território urbano no que diz respeito à relação 
moradia x trabalho, a maior parte dos entrevistados optou pela solução de moradia menor, 
mas próxima ao trabalho e/ou aos corredores de ônibus. E entende que é importante para o 
ordenamento urbano a melhor localização das habitações populares. 

 

TEMA 10 – Mobilidade Urbana 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Ampliação da linha do metrô e início das obras do metrô subterrâneo, para integração com os 
ônibus.  
Av. João XXIII, Av. Presidente Kennedy, Av. Zequinha Freire, av. Joaquim Nelson e Av. Miguel 
Rosa > Exemplos de importantes eixos de circulação de veículos subutilizados por pedestres, 
ciclistas e usuários de transporte público devido à insegurança ou sentimento de insegurança 
proporcionados pela falta de diversidade de usos, terrenos vazios e existência de muros, que 
não permitem a interação entre espaços púbicos e privados.  
Necessidade de diretriz viária: Sul > abrangendo os Bairros Parque Sul, São Lourenço, Bela 
Vista e Catarina; Leste > abrangendo os Bairros Tabajaras, Socopo e Morros; Sudeste > 
abrangendo os bairros Gurupi e Todos os Santos. 
Exploração de eixo de tráfego na Av. João XXIII.  
Rever o projeto de duplicação da Av. Boa Esperança, previsto no Projeto Lagoas do Norte, por 
conta dos impactos que prejudicam a vida animal lagoana, e sociais à sociedade ribeirinha. 
Em relação ao trânsito, para facilitar a vida da população daquela região, propõe que as vias 
Joaquim Nelson e Loy Mentz sejam transformadas em mão única, pelo menos nos horários de 
pico, como já é feito nas pontes, para entrar e sair dos bairros. 
As novas paradas de ônibus nos meios das avenidas atrapalham a circulação dos ciclistas. 
Dirceu- melhorar a mobilidade urbana das avenidas principais para potencializar o comércio 
Há a necessidade de impulsionar a navegabilidade do rio Parnaíba. 
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DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Promover acessibilidade cidadã a pedestres, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e 
mobilidade reduzida como também aos usuários ao sistema de transporte coletivo; 
Adaptar o sistema de transporte coletivo, garantindo eficiência operacional, segurança, 
conforto e qualidade ambiental; 
Promover a integração do sistema de mobilidade urbana municipal às redes regionais de 
transporte, estimulando os modos rodoviário/hidroviário intra e intermunicipais que 
congregam o transporte coletivo nos seus modos mais importantes; 
Prioridade dos deslocamentos não motorizados sobre os motorizados, dos deslcamentos 
coletivos sobre os individuais e dos descolamentos das pessoas sobre os bens e mercadorias; 
Estímulo aos meios não motorizados de transporte, valorizando a bicicleta como um meio de 
transporte e integrando-a com os modais de transporte coletivo; 
Oferecer uma estrutura física, na forma de calçadas, passarelas, ciclovias, pistas de rolamento, 
canteiros, ilhas, viadutos e outros dispositivos viários, que proporcionem segurança, conforto 
e fluidez à circulação das pessoas e veículos; 
Promover a modernização e a adequação tecnológica dos equipamentos de controle, de 
gestão e de operação dos serviços de transporte; 
Adequar os espaços públicos integrantes da rede viária básica, com calçadas, arborização, 
iluminação, sinalização, conforto, priorizando os grupos sociais que tenham necessidades 
especiais e a qualidade da paisagem urbana, humanizando a cidade;  
Estabelecer programa de pavimentação, sinalização, recuperação e conservação do sistema 
viário (regulamentação das calçadas e passeios públicos), de forma a incorporar tecnologia 
que contribua para a melhoria da qualidade ambiental, principalmente nas áreas centrais; 
Promover um conjunto de ações integradas eficientes provenientes das políticas de 
transporte, circulação, acessibilidade, trânsito e de desenvolvimento urbano e rural que 
priorize o cidadão na efetivação de seus anseios e necessidades de deslocamento; 
Incentivar novos modais de transporte coletivo, como o VLT e o metrô, e promover sua 
integração com o sistema de transporte público existente. 
Promover o uso das marginais dos rios como corredores de tráfego em associação com 
construção de equipamentos que promovam o lazer, prática de esportes e atividades 
culturais. 
Qualificar todo o sistema de transporte público coletivo do município, desde a qualidade e a 
quantidade de veículos disponíveis, passando pela infraestrutura das estações de espera. 

RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS FECHADAS 
DO COLAB (PROPOSTAS) 

A maior parte dos entrevistados – em todas as regiões – entende que o município deve 
melhorar a quantidade e a qualidade dos ônibus e percursos como estratégia ampliar a adesão 
a este meio de transporte e para melhorar o transporte público. E, ainda, a grande maioria dos 
entrevistados afirmou que o transporte público deveria ser tratado com prioridade sobre o 
individual e que  o transporte não motorizado também deveria ser estimulado. A maior parte 
dos entrevistados entende que o convívio entre o ciclista e o pedestre é viável no espaço 
público. 

 

TEMA 11 – Ambiente 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Modificação do índice de áreas permeáveis no interior dos lotes para valores que permitissem 
a arborização nesses espaços, contribuindo assim para a drenagem urbana. Sugestão de que 
seja no mínimo 25% da área total do lote permeável.  
Elaboração de projetos para aproveitamento das áreas verdes existentes dentro do perímetro 
urbano, relacionados com a vocação da região do entorno com acompanhamento de um 
controle interno na sua execução.  
Criar leis que obriguem as indústrias instaladas às margens dos rios Parnaíba e Poti, a realizar a 
captação de água para seu consumo, no limite à jusante das indústrias, e que os lançamentos 
dos efluentes tratados sejam realizados no limite a montante.  
Ampliar Projeto Lagoas do Norte para o Sudeste. Lagoa de São Sebastião > perene; depósito 
de dejetos; recebe as águas de várias regiões.  
Áreas de Interesse de Proteção de Drenagem: entre os Bairros Socopo e Cidade Jardim, e 
Lagoa São Sebastião. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Recuperar áreas degradadas e promover a recomposição de vegetação em áreas de 
preservação permanente, restabelecendo as funções ecológicas de porções do território; 
Incentivar a arborização como elemento integrador e de conforto ambiental na composição da 
paisagem territorial, urbana e rural,observando-se, na escolha das espécies, critérios 
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ambientais e de saúde pública; 
Criar, implantar e consolidar os Parques Ecológicos, dotando-os de equipamentos 
comunitários e de lazer; 
 Integração e articulação de equipamentos e parques urbanos e ecológicos com os 
demais espaços naturais protegidos, por meio da valorização e ampliação da arborização 
urbana deáreas públicas e particulares. 
Incentivo à arborização urbana por meio da ampliação da arborização de vias e espaços 
públicos e da venda orientada e apoio técnico para o plantio de mudas de espécies frutíferas e 
nativas. 
Promover programas específicos de educação ambiental; 
Converter terrenos ociosos em áreas verdes, garantindo que cumpram uma função ambiental. 
Demarcar áreas para corredores verdes pela cidade, garantindo maior conforto térmico a 
ciclistas e pedestres. 
Utilização do meio ambiente, especialmente arborização das vias de circulação, como fator de 
estímulo para utilização de modais de transporte não motorizados. 
Criar mecanismos para que novas construções sejam orientadas a terem impactos positivos no 
meio ambiente urbano e clima da cidade, como aumento de áreas verdes, áreas permeáveis, 
jardins suspensos etc.   

 
 

TEMA 12 – Rural 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Levar equipamentos públicos para que as pessoas permaneçam produzindo na zona rural.  
Promover um instrumento jurídico de ordenamento territorial rural (zoneamento da área 
rural).  
Há necessidade de mais investimento em Educação na zona rural, pois faltam professores na 
comunidade. Implantar um projeto social para tirar crianças e adolescente da vulnerabilidade, 
já que a agricultura está desassistida. 
A Casa de Farinha localizada na Zona Rural está sem funcionar porque está sem matéria prima 
(mandioca). Comenta que a zona rural está sem políticas. Incentivo da produção rural pela 
Prefeitura. 
Foi destacada a ausência do Superintendente da Zona Rural. A zona rural é uma região de 
grande precariedade. Trata-se de uma terra riquíssima de recursos naturais, extensa, mas 
onde faltam políticas. Sugestão: desapropriar áreas de alguns latifundiários para população de 
baixa renda rural poder plantar. 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Apoiar o turismo rural como alternativa de agronegócio, geração de emprego e melhoria da 
renda familiar; 
Incentivar o desenvolvimento sustentável do setor primário da economia, aproveitando-se dos 
fatores naturais e climáticos do município.   
Viabilizar um galpão para produção de cajuína; 
Melhorar a infraestrutura da zona rural. 
Fortalecer a Feira do Turismo Rural da Grande Cacimba com maior assistência técnica aos 
produtores rurais ali existentes.  
Fortalecimento da agricultura familiar com maior assistência técnica para produtos não 
cadastrados na Prefeitura; 
Fortalecimento da agroindústria local, incluindo na lei municipal; 
Capacitação e qualificação profissional para comunidade para estimular a geração de renda; 
Construção e viabilização de um centro de produção para mulheres (bordados, crochê etc.) e 
produção de mandioca, galinhas e horta; 
Melhoria do fornecimento de energia elétrica para viabilizar o funcionamento da casa de 
farinha e o abastecimento d'água; 
Incentivo financeiro e técnico para produção de caju e fabrico de cajuína. 
Implementação de uma política de agroecológica e produção orgânica para o município de 
Teresina. 
Assistência técnica e assistência social 
Seguro safra 
Regularização fundiária 
Política para as mulheres e idosos 
Melhorar o atendimento de saúde 
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Cinturão verde 
Melhorar o transporte 
Incentivo ao esporte à cultura e ao lazer; 
Saneamento básico – água e coleta de lixo 
Melhoria nas estradas e no transporte coletivo 
Fruticultura irrigada 

RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS FECHADAS 
DO COLAB (PROPOSTAS) 

A maioria dos participantes não quer morar na Zona Rural, mas acha que a prefeitura deve 
estimular mais o desenvolvimento sustentável na região. 

 

TEMA 13 – Infraestrutura / Equipamentos urbanos 

FORUM TERESINA 
PARTICIPATIVA 

Instalar iluminação em pontos turísticos, monumentos, obras e edificações culturais e 
históricas; 
Garantir o abastecimento de energia para consumo a todo o Município; 
Gestão eficiente da energia elétrica, rumo ao desenvolvimento sustentável; 
Garantia da implantação de infraestrutura e equipamentos públicos adequados para 
atendimento da população; 

DIRETRIZES ELABORADAS 
A PARTIR DA RESPOSTA 

ABERTA DO COLAB 
E OUTRAS REUNIÕES 

Promover a oferta de infraestrutura indispensável em termos de iluminação pública, 
transportecoletivo, sistema viário e equipamentos de uso coletivo; 
Deverão ser promovidos a compatibilização, a integração e, quando couber, o 
compartilhamento entre a iluminação pública, a arborização e as redes de água, de 
esgotamento sanitário, de drenagem pluvial, de energia e de comunicação de dados nas fases 
de planejamento, projeto, implantação, operação e manutenção dos sistemas; 
Implantar obras de saneamento básico e drenagem de águas pluviais, de coleta e varrição de 
lixo e atividades mitigadoras dos impactos causados pelo processo de urbanização; 
Impedir o lançamento de efluentes à montante da captação dos rios, córregos e lagos, no 
sentido de preservar a qualidade da água utilizada para abastecimento da população; 
Promover a ampliação e melhoria da rede de esgotamento sanitário para atendimento 
universal de toda a população do Município; 
Elaborar e implantar projeto de drenagem pluvial em todas as zonas urbanas do município, 
adotando procedimentos de redução da velocidade das enxurradas e a retenção de material 
sólido antes de lançamento dos efluentes pluviais nos corpos d`água; 
Estimular a adoção, nas vias e calçadas, de soluções que promovam a infiltração das águas de 
chuva, com o uso de revestimentos com capacidade de infiltração, de forma a reduzir o 
volume das águas a serem transportadas para os corpos d`água a jusante; 
Desenvolver programas educativos junto à comunidade visando incrementar a limpeza 
urbana, com a diminuição do lixo difuso;  
Estimular e implantar programas de coleta seletiva e destinação correta do lixo através da 
reciclagem; 
Assegurar o abastecimento de água do Município, segundo a distribuição espacial da 
população e das atividades sócio – econômicas. 
Criação de infraestrutura urbana, em especial, soluções de drenagem, esgotamento sanitário, 
iluminação, mobilidade urbana e transporte coletivo 

 


