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O geógrafo Milton Santos em seu livro As cidades nos Países Subdesenvolvidos afirma 

que "tanto do ponto de vista da organização regional como do ponto de vista da organização 

interna, a cidade é, enfim, uma autêntica e total representação da região a que preside e do 

mundo com o qual comercia". As cidades brasileiras em geral são expressões do 

subdesenvolvimento. Pensá-las e reestruturá-las de acordo com as tendências do urbanismo 

contemporâneo na tentativa de melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, considerando 

também as gerações futuras, é uma tarefa urgente.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

A cidade de Teresina, capital do Piauí, enfrenta problemas como insegurança, 

congestionamentos, áreas ociosas e marginalizadas, gentrificação e falta de acessibilidade. 

Além disso, constantemente verifica-se que a região central não acompanha o ritmo das 

modificações que ocorrem na cidade, tornando-se pouco atraente uma vez que ele não 

atende aos requisitos básicos para o ideal de uma cidade com destaque no setor terciário. 

Mas ainda assim, conhecendo suas potencialidades, percebe-se que o espaço tem condição 

de ser repensado e reestruturado a fim de promover a transformação de seus componentes.

O projeto Rio a Rio tem como objetivo de transformar as relações interpessoais dos 

teresinenses com um novo desenho urbano; reformular a questão ambiental por meio da 

captação de energia limpa, do manejo de resíduos sólidos e da criação de áreas verdes; 

adensar e concentrar novas tipologias de uso a fim de facilitar o controle e a manutenção dos 

serviços que são responsabilidade da gestão (iluminação pública, coleta de lixo, segurança); 

entre outras medidas que visam garantir os direitos sociais da população através dos 

instrumentos de Política Urbana determinados no Estatuto das Cidades.
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A cidade de Teresina é banhada pelos rios Poti 
e Parnaíba, conhecida assim como mesopotâmia 
do nordeste. Concebida sob traçado urbanístico 
ortogonal português, em 16 de agosto de 1852, 
ela é considerada a primeira cidade planejada 
do Brasil Império. O município originou-se a partir 
de interesses políticos e econômicos, visando a 
transferência da então capital do estado, Oeiras, 
para um novo local estratégico que impulsionasse 
as rotas comerciais e as atividades administrativas.  
Sua localização privilegiada, na imediação do rio
Parnaíba almejava romper com as dificuldades de 
comunicação do Piauí com as demais províncias 
brasileiras, através do rio Parnaíba e pela 
proximidade com o litoral, assim como, diminuir 
a dependência econômica em relação ao 
Maranhão, atuando como concorrente comercial 
da cidade de Caxias - MA, centro econômico que 
agia nas proximidades. Atualmente, sob o traçado 
original da cidade localiza-se o Bairro Centro, que 
abrange o centro histórico, comercial e econômico 
da cidade e que ainda exerce forte influência para 
todo o município.

Rua Simplicio Mendes, década de 30

Rua Simplicio Mendes, década de 80
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A Avenida Frei Serafim é o principal corredor da capital do Piauí. 
Símbolo de sua expansão territorial, ela conecta todas as zonas 
da cidade e é um ícone da identidade teresinense. Atua como 
ponto cívico para manifestações populares, eventos e também 
como cartão postal. A área de intervenção se limita com a Igreja 
São Benedito que marca o início dessa importante via.
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Nos primeiros anos de fundação, as vias e 
praças eram espaços de circulação e 
convivência para a população que morava e 
efetuava atividades nos estabelecimentos 
comerciais localizados na área. Com a 
expansão da cidade, o bairro Centro 
concentrou as atividades comerciais, perdeu 
habitantes e contou com uma expressiva 
ocupação da atividade informal, que se 
expandiu, pois vislumbrava por um local 
impu ls ionador  de vendas .  O cará ter 
agregador de especificidades comerciais e 
administrativas presentes na área central fez 
d o  l o c a l  o  p r i n c i p a l  p o n t o  d e s t e s 
empreendedores, em detrimento com outros 
pontos da cidade. Paralelo a isso, existia e 
ainda existe um processo de descaracterização 
que dificulta diversas formas de uso dada a 
organização atual.

Av. Frei Serafim

Rua Simplicio Mendes, 2017

Rua Simplicio Mendes, 2002

RUA SIMPLICIO
MENDES
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1- IGREJA SÃO BENEDITO
2- PALÁCIO DE KARNAK
3- CENTRO DE ARTESANATO
4- PRAÇA PEDRO II
5- CINEREX
6- THEATRO 4 DE SETEMBRO
7- CENTRO CULTURAL CLUBE 
    DOS DIÁRIOS
8- PRAÇA JOÃO LUÍS FERREIRA
9- MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
10- RUA CLIMATIZADA
11- MUSEU DO PIAUÍ
12- PREFEITURA DE TERESINA
13- SHOPPING DA CIDADE
14- TROCA-TROCA
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Car inhosamente conhec ida como 
Cidade Verde, Teresina recebeu este 
apelido do  escritor Coelho Neto em 
1899, em virtude de ter ruas e avenidas 
entremeadas de árvores. Apesar disso, 
nos  ú l t imos  anos ,  a  âns ia  pe lo 
crescimento e desenvolvimento da 
cidade fez com que as árvores fossem 
substituídas por asfalto e concreto, 
pontes e v iadu tos ,  agravando o 
desconforto das altas temperaturas 
típicas do clima tropical. A área de 
intervenção é um recorte de 25 hectares 
no centro de Teresina – PI, uma região 
com muitas problemáticas e, ao mesmo 
tempo, com muito potencial urbanístico.
Atualmente, o centro histórico de Teresina,
tal qual o de outras cidades brasileiras,    

encontra-se em um caos ambiental, devido 
à questões de poli funcionalidades, 
descaracterizações de suas paisagens
urbanas naturais e construídas, entre 
outras tantas causas.FFFFFFFFFFFFFFF
Durante o levantamento de dados e 
diagnóstico da área, observou-se que 
entre os anos de 1991 e 2010 a 
população residente do bairro caiu 
quase a metade. Mais recentemente 
no t a - se  t ambém mu i t o s  imóve i s 
comerciais fechados/abandonados e a 
maior queixa dos lojistas refere-se à 
questão dos congestionamentos nas vias 
que dificultam a função circular e 
consequentemente o abastecimentos 
do comércio.

A área de intervenção está localizada 
sob o traçado primitivo da cidade, no entanto, 
quase todas as edificações históricas em 
estilo eclético já foram demolidas para abrigar 
novos usos. É fundamental que o projeto 
resgate a memória e a identidade da 
população com o local, a fim de elucidar a 
relevância do patrimônio material e imaterial 
presente  e garantir a sua preservação.

Para aferir a disponibilidade de áreas livres, 
as relações entre público e privado e a 
morfologia urbana, elaborou-se um mapa de 
cheios e vazios que mostraram a existência 
de lotes vazios em quadras consolidadas que 
podem resolver problemáticas como 
permeabilização do solo, regularização e 
locação de comércios informais.

O Centro é o coração econômico da cidade, 
quase todos os lotes desempenham funções 
terciárias – comércio, serviços e instituições. 
No entanto, para uma região ter funcionamento 
pleno, inclusivo e seguro é preciso que todas 
a tipologias de uso coexistam num mesmo local. 
Nota-se que há muitas áreas ociosas que 
podem ser revertidas para uso residencial, 
quase inexistente no recorte.

Quase todas as edificações da área de 
intervenção são térreas ou com dois 
pavimentos. O gabarito é limitado por se tratar 
de uma região com edificações antigas com 
grande parte voltadas ao comércio varejista. 
Outro fator importante é o cone de 
aproximação com o aeroporto estabelecido 
pela Infrarero, que determina a altura máxima 
das edificações.

Rua Barroso

Praça Pedro II

Rua Sete de setembro

Av. Antonino Freire

Edificações históricas em estilo eclético 
ressaltam o potencial cultural e 
paisagístico da área. No complexo da 
Praça Pedro II está situado o Theatro 4 
de Setembro, o Cine Rex - atualmente 
desativado- e a Central de Artesanato. 
A Praça em si, já foi sede de diversos 
eventos e exposições culturais, mas 
ultimamente perdeu visibilidade para 
espaços e pavilhões privados.

A Lei de Uso e Ocupação do Solo de 
2006 delimita a área de intervenção 
como zona comercial, contribuindo 
para o adensamento  da região, uma 
vez que permite recuos laterais nulos 
e índices de aproveitamento altíssimos. 
É comum encontrar várias edificações 
aglutinadas que acentuam ainda mais o 
desconforto térmico típico do clima 
quente e úmido.  

No entorno das praças presentes na 
área de intervenção, acontece uma 
ambiguidade curiosa: atividade comercial 
intensa em contraponto com imóveis 
abandonados. Essas edificações ociosas 
contribuem para o espraiamento da 
cidade e os altos custos de sua 
manutenção, uma vez que áreas que 
dispõem de boa infraestrutura não 
cumprem sua função social. 

Apesar de quase toda a região ter  
edificações com gabarito reduzido e do
cone de aproximação com o aeroporto 
limitar a verticalização da área, existem 
edificações pontuais com uma altura 
diferenciada (6 ou 7 pavimentos) que 
permitem os gabaritos das novas
construções serem equivalentes a essas
edificações mais altas. 
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Para confirmar a efetividade do projeto, foi feito um 
estudo detalhado sobre a sua viabil idade 
financeira. Os investimentos e lucros seriam 
articulados entre setores públicos e privados,
levando em conta as ações levantadas para as 
diretrizes que regem o planejamento, citadas. Tendo 
como fonte o Custo Unitário Básico de Construção 
(CUB – NBR 12.721:2006) correspondente ao mês de 
Janeiro de 2017 e Orçamentos Estimativos da 
Prefeitura Municipal de Teresina (PMT), foi possível 
calcular aproximadamente quanto seria necessário 
para a implantação e manutenção do projeto em 
todas as suas esferas urbanas e o quanto este 
conseguiria oferecer de retorno aos investimentos 
aplicados em um período mínimo de 2 anos. 
Como resultado, obteve-se um lucro excepcional, 
extremamente viável e atrativo financeiramente 
tanto para os investidores da camada privada, 
quanto para os órgãos públicos.

ORÇAMENTO
INVESTIMENTO ÁREA REFORMA/CONSTRUÇÃO

RETORNO ÁREA LUCRO

VIAS 51 882,77 m² R$ 20 701 744,05

ÁREAS VERDES

MOBILIÁRIO

ESTACIONAMENTOS

HABITAÇÃO

13 421,97 m²

31 027,31 m²

27 250,39 m²

36 507,45 m²

SUBTOTAL

SUBTOTAL

R$ 2 524 135,67

R$ 3 471 645,71

R$ 17 936 751,70

R$ 43 875 748,63*

R$ 88 510 025,76

EDIFÍCIOS GARAGEM

HABITAÇÃO

1000 vagas

36 507,45 m² R$ 109 522 350,00

R$ 62 400 000,00**

R$ 171 922 350,00

R$ 83 412 324,24  MARGEM DE LUCRO TOTAL

METODOLOGIA

MASTERPLAN

BRAINSTORMING
do bairro Centro

LEVANTAMENTO

 

de dados, estatísticas 
e mapas

 DIAGNÓSTICO
do bairro Centro

MATRIZ SWOT
e definição das Diretrizes

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
de muitas problemáticas, mas com 

potencial para transformar-se, manter-se e
preservar-se

DIRETRIZES
organização por eixos 

de atuação

PLANO DE AÇÕES
de acordo com as metas 

estabelecidas

METAS
+ Matriz de Correlação, Diagrama 

de Influência e Dependência, 
definição de Prazos

DESENHO
e representação gráfica das 

ações implantadas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1- Estimular a integração entre diferentes modais;
2- Melhorar a infraestrutura das vias;hxxxxxxxbs
3- Estimular o uso habitacional e misto;zzzzzzzzzz
4- Criar medidas que ampliem e fortaleçam as
atividades econômicas;kndmkvndkvndkvndkvndkv
5- Ampliar as áreas permeáveis e a cobertura
vegetal em ruas, praças e na beira rio;djcscsnndc
6- Estimular a adoção de medidas sustentáveis;
7-Incentivar a relação de identidade e 
preservação do patrimônio histórico, cultural e
paisagístico;cxccxkkkkxxxxkencdkkkkkkkk
8- Estimular as atividades culturais e de lazer
em horários não comerciais;eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjkki

Diretrizes

Em caso de áreas com o tecido urbano já consolidado como em questão, 
a função do masterplan é resolver problemas gerados pelos enclaves 
urbanos existentes. São inúmeras as dificuldades que a área de intervenção 
enfrenta, levando a sua crescente desvalorização e a perda de atividades. 
Apesar disso, é notável a intenção da gestão detentar resgatar a relação 
de pertencimento entre as pessoas e o meio em que vivem. 

É importante planejar as atuações de maneira pluridisciplinar, envolvendo 
as esferas pública e privada e a sociedade civil. Assim, organizou-se um 
plano de metas e ações partindo de cinco eixos de atuação: Mobilidade, 
Habitação, Economia, Ambiental e Sociocultural, com medidas que vão da 
criação de leis de proteção patrimonial à realização de eventos culturais, 
passando pela revisão da lei de uso e ocupação do solo e ordenamento 
territorial e por mudanças físicas na estrutura das vias.

Visando a eficácia do projeto Rio a Rio, em todos os eixos de atuação, 
o seu plano de ações foi dividido em etapas. Geralmente, esse plano 
estipula prazos de curto, médio e longo prazo para implantação 
das atividades. A delimitação dos períodos nesse caso em particular foi 
de 2, 4 e 8 anos. Levou-se em consideração os mandatos vigentes, em 
nível municipal, estipulando o máximo de dois mandatos para execução 
de medidas mais complexas e considerando suficiente o período de 
meio mandato para medidas com mais facilidade de implantação. O intuito 
é fazer a requalificação do centro de forma gradativa, mudando 
paralelamente a mentalidade da população quanto o centro para que 
assim, a mesma seja inserida no local sob um novo contexto desejado. 
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* C o n s i d e r a n d o  E d i fi c a ç õ e s 
Residenciais de Padrão Médio 
conforme a ABNT NBR  12.721:2006.
**Considerando a utilização apenas 
em horário comercial, nos dias úteis, 
dentro do período estabelecido (2 
anos).
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MOBILIDADE

A mobilidade é o ponto alto dessa intervenção 
uma vez que é posta como uma das maiores 
problemá�cas da área. Quase todas as vias em 
questão têm dimensão reduzida – cerca de 7 
metros, com calçadas estreitas, sem padrão e 
repletas de obstáculos (degraus, mobiliários) e são 
acome�das por conges�onamentos diariamente, 
já que os meios de circulação mais u�lizados dentro 
da área são de carros e motos. Para promover uma 
circulação mais justa e sustentável, tomou-se como 
ponto de par�da a implantação de rodízio de 
veículos pela numeração da placa, a implantação de 
ciclofaixas, bicicletários e pontos de emprés�mo de 
bicicletas, reestruturação dos abrigos de transporte 
cole�vo, oferecendo mais conforto e segurança. 
Além disso haverá a implantação de elementos de 
traffic calming, como travessias elevadas para 
pedestres, pavimentação diferenciada para 
delimitação de modais, uso de balizadores,

implantação de árvores, arbustos e forrações e 
sinalização ver�cal e horizontal.kkkkkkkkkkkkkkkk
Essas ações de curto e médio prazo devem 
propiciar a futura implantação do uso exclusivo por 
modais não motorizados nas ruas Senador Teodoro 
Pacheco, Eliseu Mar�ns, Simplício Mendes, Álvaro 
Mendes e Avenida Antonino Freire (como mostra o 
mapa de pisos). Apesar do foco na área de intervenção, 
a implementação da lei que ins�tui o rodízio 
de veículos par�culares por numeração da placa é 
uma solução que merece ser expandida para todo o 
bairro. Outra medida para garan�r a diminuição de 
automóveis circulando na área é implantar pontos 
de car sharing. O compar�lhamento de carros é 
uma medida louvável, pois ao passo que pode 
independer totalmente da gestão, garante a 
melhoria no trânsito, a redução da poluição do ar, a 
diminuição das áreas de estacionamento e es�mula 
laços afe�vos entre as pessoas e cidade como 
um bem comum. 

Implantar o rodízio de 
automóveis na área 

de intervenção.

Intensicar a scalização 
acerca dos horários de

 carga e descarga.

Realizar campanhas de incentivo
ao uso de transporte coletivo 

público.
Instalar bicicletários 

nas praças e em 
pontos estratégicos.

Prever a aplicação de multa 
àqueles que descumprirem a 

política de rodízio.

Implantar ciclovia nas ruas: 
Senador Teodoro Pacheco, 

Elizeu Martins e David Caldas.

Incentivar a adequação das 
calçadas aos padrões de 

acessibilidade -  NBR 9050/2015.

Prever a aplicação de multa àqueles
que descumprirem os horários de

carga e descarga. Instalar sinalização
horizontal e vertical.

Prever aplicação de multa aos
proprietários que não se adequarem

aos  padrões de acessibilidade.

Instalar elementos de
trafc calm na área.

Suspender o alvará de funcionamento
e a desapropriação de imóveis, caso

não haja a adequação.

Adaptar as ruas Senador Teodoro Pacheco
e parte da Elizeu Martins para 

que setornem uma via exclusiva 
de pedestres e cliclistas.

02
anos

04
anos

08
anos

A secção das vias mostra mudança a definição 
de novas prioridades que se adequem ao lema “cidade 
para pessoas”, visando um design urbano que aproxime 
as pessoas e viabilize seus deslocamentos de forma 
eficiente e sustentável. Nesse sentido, priorizou-se, 
respectivamente, os deslocamentos a pé, os ciclistas, o 
transporte coletivo e, por último, os automóveis 
particulares.
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MOBILIDADE ESTACIONAMENTOS

Estacionamento a ser

desapropriado

Estacionamento a ser

verticalizado

Rio Parnaíba

Área verde/Praça

 TIPO I

TIPO II

Fo ram defin idos  do i s  mode los  para 
os edifícios garagem, que se diferenciam 
pelo número de pavimentos, variando de 
dois a três. Essa altura foi estabelecida pela 
necessidade de respeitar o gabari to 
predominantemente baixo da região e o 
cone de aproximação do aeroporto da cidade.
Optou-se por criar edificações simples e 
discretas, que se adequassem ao entorno 
e ao clima da cidade, para isso faz-se o uso 
de brises verticais que permitem a passagem 
da ventilação natural e bloqueiam a insolação 
intensa, contribuindo para a diminuição dos 
gastos com manutenção.

EDIFÍCIO GARAGEM

A área de intervenção atualmente conta com 
35 estacionamentos privativos, contabilizando 
aproximadamente 1200 vagas que confirmam a 
soberania dos carros particulares. Uma vez que o 
projeto visa priorizar os deslocamentos pedonais e 
cicláveis, buscou-se reduzir esse número para 10 
estacionamentos em pontos estratégicos, totalizando 
1000 vagas, que foram compensadas através da
verticalização dos lotes remanescentes, respeitando 
o gabarito das edificações vizinhas. Essa ação será 
garantida pela realização de operações urbanas 
consorciadas, a estrutura dos edifícios-garagem

devem ser compartilhada entre os trabalhadores e 
usuários dos serviços oferecidos na região – durante o 
horário comercial -  e os novos moradores – fora 
do horário comercial. Paralelo a isso, os 25 lotes 
de es tac ionamentos desapropr iados serão 
reestruturados de maneira a abrigar edificações 
de uso misto e/ou habitacional, áreas de comércio 
e lazer através do direito de preempção e do direito 
de superfície.
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PLANO DE AÇÕES
Implantar o rodízio de 
automóveis na área 

de intervenção.

Intensicar a scalização 
acerca dos horários de

 carga e descarga.

Realizar campanhas de incentivo
ao uso de transporte coletivo 

público.
Instalar bicicletários 

nas praças e em 
pontos estratégicos.

Prever a aplicação de multa 
àqueles que descumprirem a 

política de rodízio.

Implantar ciclovia nas ruas: 
Senador Teodoro Pacheco, 

Elizeu Martins e David Caldas.

Incentivar a adequação das 
calçadas aos padrões de 

acessibilidade -  NBR 9050/2015.

Prever a aplicação de multa àqueles
que descumprirem os horários de

carga e descarga. Instalar sinalização
horizontal e vertical.

Prever aplicação de multa aos
proprietários que não se adequarem

aos  padrões de acessibilidade.

Instalar elementos de
trafc calm na área.

Suspender o alvará de funcionamento
e a desapropriação de imóveis, caso

não haja a adequação.

Adaptar as ruas Senador Teodoro Pacheco
e parte da Elizeu Martins para 

que setornem uma via exclusiva 
de pedestres e cliclistas.
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VEGETAÇÃO

Sistema de biorretenção

Árvore existente

Árvore a ser plantada

Árvore a ser retirada

SISTEMA DE BIORRETENÇÃO

O sistema de biorretenção proposto utiliza a 
atividade biológica de plantas e microorganismos 
para remover os poluentes das águas pluviais e 
contribui para a infiltração e retenção dos volumes 
de água precipitados. 

Calçada
Calçada

Solo existente

Material agregado
Areia grossa

Solo do canteiro

Grelha de aço

Água precipitada

Por se tratar de uma região consolidada, 
predominantemente comercial , o recorte 
possui elevado índice de adensamento, 
com grande parte do solo compactado. Um 
dos principais objetivos da intervenção é 
aumentar o número de áreas verdes no 
local, assim como implantar pavimentação 
permeável em vias, canteiros e calçadas 
a fim de alcançar um microc l ima mais 
ameno e convidativo para a população. 
Pa ra  i s so  f o r am  es co l h i da s  e spéc i e s 
arbóreas que já se encontram presentes 
nos passeios da cidade, pois além de 
se adequarem às altas temperaturas, oferecem 
sombreamento favorável à circulação e à 
permanência e representam um valor estético 
identitário à população. Com a desapropriação de 
lotes ociosos, buscou-se aproveitar os terrenos 
para construção de áreas multifuncionais com 
maior taxa de permeabilidade e implantação de

novas árvores, a exemplo da imagem abaixo. 
Para reavivar a beira rio foi proposta a construção 
de um deck com áreas de permanência, lazer e 
atividade física, aproveitando as características físicas 
da orla e implantando maior quantidade de 
vegetação. A ideia é fazer com que a Avenida 
Antonino Freire e a rua Senador Teodoro 
dêem continuidade a essa identidade e aflore 
o sentimento de pertencimento da população 
com a cidade, com a criação de um boulevard 
exclusivo para pedestres e ciclistas. Também 
está previsto a construção de outro eixo com 
características semelhantes à um boulevard 
na rua Eliseu Martins para dar continuidade 
 à Rua Climatizada e à Praça da Bandeira, embora 
ambas estejam fora da área de intervenção.

Mangueira 
Mangifera indica

  

Carnaúba
Copernicia prunifera

  

Flamboyant
Delonix regia

  

Ipê Amarelo
Tabebuia chrysotricha

  

Abricó de macaco
Couroupits guianensis

  

Mamorana
Pachira aquatica

  

Oitizeiro
Licania tomentosa

  

Angico branco
Albizia niopoides

  

Angico preto
Cassia ferruginea

  

TIPOS DE VEGETAÇÃO

Distribuir mudas de 
plantas nativas.

Diminuir impostos das empresas que
contribuírem com a parceria de reciclagem.

Parceria público-privada no 
reaproveitamento de materiais recicláveis.

Promover campanhas e cursos sobre a 
destinação e manejo dos resíduos produzidos.

Recuperar a mata ciliar do Rio Parnaíba,
no trecho entre as ruas Álvaro Mendes e Paissandú.

Reduzir ou isentar taxas tributárias aos proprietários 
adeptos a manutenção das áreas verdes.Implantar postes com energia solar. 

Arborizar os passeios de toda a área de intervenção 
a m de amenizar a sensação térmica.
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1- Av. Antonino Freire

2- Rua Senador Teodoro

3- Rua Elizeu Martins
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PLANO DE AÇÕES

3



SOCIO CULTURAL

Rio Parnaíba

Área verde/Praça

Pontos de entretenimento

PONTOS DE ENTRETENIMENTO

1- Praça Pedro II/
Centro de artesanato
2- CineRex
3- Theatro 4 de Setembro
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Criar um orgão municipal que direcione, incentive,
ampare e scalize os proprietários de edicações históricas.

Equipar os espaços públicos com 
mobiliário urbano (lixeiras, bancos, etc).

Implantar na área de intervenção
o direito de preempção.

Prever a aplicação de multa àqueles que descumprirem 
as medidas previstas pelo novo orgão municipal.

Reestruturar a orla do rio Parnaíba
com atividades comerciais, culturais e de lazer.

Criar um passeio arborizado que fortaleça a
identidade do eixo Av. Frei Seram -  Rio Parnaíba.
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Criar um passeio arborizado em parte da rua Elizeu Martins,
interligando a praça João Luís Ferreira as praças Rio Branco,
 Marechal Deodoro (Praça da bandeira) e a Rua Climatizada.

A área de intervenção trata-se de um espaço 
valorizado, onde estão situadas algumas das 
primeiras edificações públicas, em que ocorreram 
as primeiras manifestações de cultura, patriotismo e 
sociabilidade, sendo possível visualizar a origem e 
a continuação da história da cidade, que cresceu e 
se expandiu no entorno do centro.  No recorte, 
encontra-se parte do acervo arquitetônico dos 
primeiros anos do surgimento da capital, como o 
Theatro 4 de Setembro, o Clube dos Diários, o 
Palácio de Karnak, a Central de Artesanato, as
praças públicas entre outros imóveis particulares 
(geralmente residências) com valor patrimonial. 
No entanto, muito da paisagem histórica se 
perdeu, edificações foram demol idas ou 
descaracterizadas para abrigar novos usos e o 
desafio atual é lutar para dar uso e preservar o 
que restou.

Para reavivar o potencial cultural da região, 
garan t i r  a  rea l i zação de a t i v idades e , 
consequentemente, a vivacidade da área em
horários diversificados, propôs-se parcerias 
público-privadas para financiamento dos eventos 
culturais e a partir daí criar um calendário de 
divulgação das solenidades. Outra ideia é 
estruturar nas praças e nas áreas ociosas, espaços 
destinados para o comércio gastronômico e de
entretenimento, além de reestruturar o tradicional 
cinema CineRex, promover e incentivar a 
realização de feiras, festivais, exposições, 
apresentações teatrais e musicais. 

Theatro 4 de setembro e CineRex

Praça Pedro II e Centro de artesanato
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4- Clube dos diários
5- Praça João Luís
6- Eixo cultural/
Rua climatizada/Praça Rio Branco

7- Eixo de ligação 
8- Beira Rio

PLANO DE AÇÕES



HABITAÇÃO E ECONOMIA

Rio Parnaíba

Área verde/Praça

Nova construção

(residencial+comercial)

Construção com novo uso

(residencial+comercial)

COMÉRCIO AMBULANTE
TIPOLOGIAS HABITACIONAIS

Rio Parnaíba

Área verde/Praça

Ponto para comércio 

ambulante

CONSTRUÇÕES

N

Buscando criar uma unidade visual para o bairro e 
manter uma relação com o entorno, foram definidos 
três modelos para as edificações de uso misto, que 
variam de dois a três pavimentos, sendo o pavimento 
térreo voltado para pontos de comércio e serviço, 
tornando as fachadas ativas, e os demais pavimentos 
com habitações. Dependendo da localização dos 
te r renos ,  o  modelo pode ser  ampl iado ou 
reposicionado de acordo com seus condicionantes 
específicos, como a dimensão do lote, o aproveitamento 
da ventilação natural, a proteção contra a insolação 
intensa e a proximidade com uma construção histórica.
As tipologias terão uma variação entre apartamentos de
30 m² -pensado para até 2 moradores- e 60 m² 
-pensado para até 4 moradores. O total esperado é de 
647 apartamentos e 1620 habitantes a mais no Centro.

TIPO I

TIPO 2 TIPO 3
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Alterar a lei de uso do solo
a m de permitir a implantação de 
habitação na área de intervenção.

Propor a utilização de 
edifícios abandonados como 
novos pontos de uso misto.

Cobrança de IPTU progressivo
no tempo, a m de combater

a especulação imobiliária.

Incentivar a criação de pavimento 
superior residencial em pontos comerciais 
que possuem potencial para verticalização.

Prever o aumento dos recuos
em novas edicações.

Criar um programa de habitação de
interesse social cujo público seja os 

trabalhadores do bairro Centro.

Transferir alguns pontos de comércio informal 
para pontos estratégicos, como lotes 

requalicados e calçadas mais largas.

Cadastrar e instruir comerciantes
informais a m de controlar as

atividades comerciais. 

Implantar o direito de superfície
ou consórcio imobiliário

em áreas vazias privadas.

Incentivar a instalação de atividades de 
primeira necessidade como padarias e

farmácias, bares e restaurantes, próximo
as edicações habitacionais.
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A implantação de edificações de uso misto (comércio, 
se r v i ço  e  hab i t a ção )  na  á rea  de  i n t e r venção  v i s a 
assegurar o pleno funcionamento da região, garantindo 
segurança, habitabilidade e qualidade de vida. A ideia é 
que essa tipologia esteja localizada principalmente ao longo dos 
eixos e no entorno das praças e sua viabilidade seja endossada 
através da aplicação de instrumentos urbanísticos como o direito de 
superfície e consórcio imobiliário em lotes que antes eram 
ocupados por estacionamentos rotativos ou por construções 
abandonadas/ociosas. Os trabalhadores do bairro terão 
prioridade na aquisição das habitações, no intuito de diminuir a 
necessidade de deslocamentos com veículos motorizados, 
seja ele particular ou público. Além disso, serão instalados 
outros serviços básicos relacionados ao uso habitacional, 
como creches e quadras poliesportivas e o fomento à 
implantação de padarias, farmácias e restaurantes, de modo a criar 
condições favoráveis à permanência dos novos habitantes na região. 
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PLANO DE AÇÕES

ÁREA

30m² (2 pessoas)

APARTAMENTOS HABITANTES

60m² (4 pessoas)

TOTAL

484

163

647

968

652

1620
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Risonha entre dois rios que te abraçam”. O primeiro verso do hino de Teresina 
anuncia a peculiaridade e riqueza natural que os rios Poti e Parnaíba representam 
para a cidade. O projeto Rio a Rio busca resgatar a memória do centro cultural e 
paisagens naturais e históricas esquecidas. As ações serão realizadas por etapas de 
implantação, onde primeiro serão feitas campanhas e mudanças na mobilidade, 
incentivando o uso de transportes coletivos e limpos. Logo após serão instalados os 
pontos de atração, como restaurantes e os eventos socioculturais, buscando criar 
novos espaços de convivência para os teresinenses. E por fim, serão feitas as obras 
relacionadas ao uso misto, em especial as habitações, a requalificação da beira-rio e 
a criação do eixo de ligação Rio Poti - Avenida Frei Serafim - Rio Parnaíba. Assim, 
será possível alcançar a remodelar e desenvolver o potencial do local, na qual 
atividades possam ser realizadas durante os períodos diurno e noturno, em horários 
não comerciais e finais de semana. O resultado almejado vai além de resgatar a 
memória e identidade do bairro tradicional da capital: busca-se expandir a proposta 
como um modelo a ser seguido em outros pontos da cidade de Teresina, tanto por 
abordar conceitos de eficiência sustentável, de valorização histórico-paisagística, 
cidades compactas e cidades para pessoas, como por estabelecer condições 
favoráveis para um novo bairro Centro, na qual seja acessível para todos.
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