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A publicação “Teresina: estudo de pré-viabilidade para recuperação de mais-valias 

fundiárias em sistemas de Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT)” 

origina-se de estudo realizado em parceria entre BID e MDR com apoio da consultoria 

das empresas MCrit e Urban System.

O principal objetivo do trabalho é avaliar a estrutura existente na cidade de 

Teresina para implementação de recuperação de mais valias fundiárias.

A publicação traz a avaliação de três áreas aptas a implementação DOT, seus 

respectivos cenários de desenvolvimento imobiliário e potenciais de captura de 

incremento do valor do solo.

Ao final são apresentadas propostas de intervenção e recomendações para o 

marco regulatório, no sentido de preparar a cidade para uma estratégia DOT. 
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Esta é a primeira de uma série 
de publicações relativas 
a estudos para implementação 
de Projetos Piloto de 
Desenvolvimento Orientado 
ao Transporte (DOT) em cidades 
brasileiras, contratados pelo 
Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) 
em parceria com o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR). O objetivo destes 
trabalhos é contribuir com 
a melhoria da mobilidade e da 
qualidade de vida da população 
urbana, assim como a proteção 
do meio ambiente nas cidades 
por meio de estratégias DOT.       
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O Desenvolvimento Orientado ao Transporte é uma estratégia territorial 
fundamentada em projetos urbanísticos que visam articular componentes 
urbanos com os sistemas de mobilidade, a fim de construir cidades mais 
compactas e ambientalmente sustentáveis. Busca-se estimular a concentração 
de habitações e atividades socioeconômicas próximas aos corredores e estações 
de transporte público de massa, para promover um desenvolvimento urbano com 
maior adensamento construtivo e populacional (BID, 2021).

O DOT é um tipo de desenvolvimento que se destina principalmente a incentivar 
o uso do transporte público e criar um ambiente urbano favorável aos pedestres 
(Cervero et al., 2002). Em geral, a estratégia fornece um ambiente onde os 
residentes vivem a uma curta distância de uma importante estação de transporte 
e de outros serviços. Por viverem perto de estações ou terminais, os residentes 
têm a oportunidade de se conectarem com toda a rede de transporte público 
coletivo. Isso visa aumentar o número de passageiros e o uso do transporte 
público, ao mesmo tempo que concede mais acesso aos empregos no centros, 
oportunidades educacionais e instalações culturais (Arrington e Cervero, 2008). 

Essa estratégia é uma solução importante para os sérios e crescentes problemas 
das mudanças climáticas e da segurança energética global, criando comunidades 
densas e seguras que reduzem bastante a necessidade de uso de meios 
motorizados e consumo de energia. O processo de planejamento e gestão da 
mobilidade urbana, dos fluxos de pessoas e bens na cidade, deve integrar o bom 
desenho do espaço público de forma a garantir a convivência harmônica entre 
moradores, trabalhadores, estudantes, passantes, idosos e crianças, nas ruas e 
praças de nossas cidades.

O objetivo dos planos e projetos de mobilidade urbana não é que o maior número 
possível de viagens seja realizado no menor tempo possível a um custo mais baixo, 
mas que os deslocamentos necessários sejam realizados da melhor maneira 
possível, considerando também a saúde pública e o convívio entre as pessoas.

Desenvolvimento Orientado ao Transporte como 
Estratégia Urbana

1.1



DOT não pode ser entendido sem suas implicações econômicas e financeiras 
ligadas à criação de valor agregado imobiliário em locais situados perto de 
grandes terminais de transporte, especialmente em ambientes urbanos muito 
densos. As grandes metrópoles asiáticas desenvolveram fortes concentrações de 
empreendimentos comerciais e terciários em projetos densos de arranha-céus e 
alta densidade em torno de estações de metrô e trem. O processo de criação de 
valor é enorme em cidades muito densas ligadas a diferenciais de acessibilidade.

A relação entre os corredores de transporte público urbano e o uso da terra pode 
ter impactos duradouros na forma da cidade. Os corredores de transporte podem 
desempenhar um papel catalisador no desenvolvimento econômico sustentável. 
As estações de BRT em cidades como Curitiba, Brasil, por exemplo, atraíram 
concentrações significativas de empreendimentos comerciais e residenciais. A 
localização estratégica das estações e corredores de BRT pode apoiar o sistema 
de BRT e os planos de desenvolvimento da cidade.

1.2

DOTs e o Mercado Imobiliário
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Figura 1. Desenvolvimentos terciários 
de alta densidade em torno de estações 
de transporte em Shinjuku, Tóquio (Japão)

O desenvolvimento do transporte público melhora 
o acesso dos clientes às compras, emprego e 
serviços, enquanto os centros de alta densidade 
garantem tráfego de passageiros suficiente para 
manter um sistema econômico de transporte.

Curitiba também coordenou novas construções residenciais em torno dos 
corredores de ônibus. O resultado final é que o município pode fornecer 
infraestrutura básica otimizada, como água, esgoto e eletricidade, com 
economia de custos significativa para áreas de desenvolvimento concentradas 
e coordenadas.

Fonte: Kotaku, 2015, baseado em imagens de 2ch.



Figura 2. Corredores de BRT de alta 
densidade em Curitiba, Paraná (Brasil)

Fonte: MCRIT 2019, GoogleEarth 2020
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A recuperação de mais-valias fundiárias (em inglês, Land Value Capture - LVC) 
pelas administrações públicas consiste na recuperação parcial ou total do aumento 
no valor da terra das propriedades causado pelas ações das próprias autoridades 
públicas (investimentos públicos, mudanças regulatórias ou regulamentos sobre 
o uso da terra). A recuperação desse aumento do valor da terra deve permitir 
que os governos financiem projetos urbanos de interesse comum à cidadania, 
em particular para estratégias de DOT, investimentos em transporte público e 
paisagem urbana.

De fato, vemos aumentos significativos no valor do terra quando são feitas 
mudanças administrativas na regulamentação do uso do solo (por exemplo, 
permitindo construir em áreas anteriormente restritas ou aumentando os níveis de 
urbanização). Smolka (2013) fornece vários exemplos em que a conversão de solos 
rurais para urbanos aumentou em média 400% o valor da terra, as mudanças de 
zoneamento comerciais e industriais para residenciais resultaram em aumentos 
médios de 100% e alterações nos parâmetros de construção, como coeficientes 
de utilização causou incrementos no valor do solo em até 800%. Novamente, a 
implementação de infraestrutura urbana financiada pelo setor público também 
causou notáveis aumentos no valor da terra, como obras de abastecimento de 
água em Brasília e Recife, Brasil, cujo custo por m² foi estimado em média em 
US $ 1,02, mas causou aumentos no valor do solo muito mais altos entre 
US $ 3,20 e US $ 11,10 por m². A implantação de redes de esgoto e pavimentação 
causou incrementos semelhantes (Serra, Dowall, Motta, Donovan, 2005).

No caso específico de DOT, o aumento do valor do solo também é relevante. 
Uma revisão de literatura baseada em aproximadamente 50 referências 
internacionais indicou:

• Os aumentos no valor do solo alcançaram até 20% ou 25% após 
investimentos em transporte público.

• Os ganhos aumentaram até 50% em casos de entornos urbanos 
densamente povoados com disponibilidade de solo relativamente baixa.

• Imóveis comerciais tendem a ter incrementos de valor do solo mais altos 
dos que os imóveis residenciais

• Inclusive os investimentos na melhoria geral do espaço público sem 
transporte público (parques, paisagem urbana, calçadas, vias calmas) 
obtiveram retornos nos incrementos de valor do solo de uma ordem de 
magnitude semelhante, entre 5% e 20%.



Figura 3. Revisão do aumento do valor 
do solo em intervenções internacionais 
DOT selecionadas.

1
28

46

3112

19

17
47

20

13
25
51

34
10
16
39
49

48
30

29
27

33
2

52

40
43

53
58

56

32

38

41
9

18

59

5
23

45

11
21

35
50
55

44

36

6
7
54

24

Fonte. MCRIT, Urban Systems 2020



17
PARTE 1 

3

26

15

4

8
4222

14
37

54%

1750%40%30%20%10%0%

1. PHOENIX, USA 54% Preço de venda médio em pés quadrados para escritórios.
2. LONDRES, REINO UNIDO 52% Efeito de valor da extensão da linha Jubileu.
3. SYDNEY, AUSTRALIA 45% Desenvolvimento das principais estradas.
4. SYDNEY, AUSTRALIA 40% Aumento próximo a novas estradas.
5. BOSTON, EUA 38% Aumento de preços de venda de escritório no galpão de trânsito.
6. MICHIGAN, EUA 36% Aumentos de preços de propriedades comerciais atribuíveis ao Detroit People Mover.
7. TORONTO, CANADÁ 30% Construção de sistema de metrô de trânsito rápido.
8. HONG KONG, CHINA 30% Construção de ferrovia de transporte coletivo.
9. LONDRES, REINO UNIDO  23% Extensão da Docklands Light Railway para Woolrich.
10. SANTA CLARA, EUA 23% Construções perto do metrô.
11. BOGOTÁ, COLÔMBIA 22% Aumento dos preços dos estabelecimentos comerciais.
12. EUA 20% Velocidade de tráfego reduzida.
13. VANCOUVER, CANADÁ 20% Aumento do preço de venda do escritório perto do metrô.
14. SEUL, COREIA DO SUL 20% Serviços comerciais perto do BRT.
15. BRISBANNE, AUSTRALIA 20% Linha BRT.
16. SAN JOSE, EUA 19% Preços de residências próximas à estação de trânsito da Califórnia.
17. EUA 18% Tráfego reduzido em ruas residenciais.
18. LONDRES, REINO UNIDO  15,5% Áreas de pedestres.
19. CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO 15% Linha de metrô.
20. ECATEPEC, MÉXICO 15% BRT.
21. BOGOTÁ, COLÔMBIA 15% Aumento do preço do terreno perto da expansão do BRT.
22. GUANGZHOU, CHINA 14% Proximidade de um espaço público com água.
23. HARTFORD, CT, EUA 13,5% Imóveis comerciais e escritórios perto de áreas de trânsito.
24. CANADÁ 13,5% Proximidade de uma estação de metrô de Montreal.
25. KING COUNTY, WA, EUA 13% Valores de propriedade unifamiliar em torno do Renton Transit Center.
26. MELBOURNE, AUSTRALIA 12,7% Preços de propriedades residenciais em Box Hill.
27. HOLANDA 12,3% O valor de boas vistas (espaços abertos) nas cidades da Holanda.
28. AUSTIN, TX, EUA 12,3% Prêmios de preços associados ao Metrorail Capital.
29. HOLANDA 11% O valor das vistas das casas sobre os espaços públicos verdes.
30. LONDRES, REINO UNIDO  10,7% Proximidade da estação de metrô e ônibus.
31. MINNEAPOLIS, EUA 10,5% TOD.
32. HOLANDA 10% O valor das vistas de casas em lençóis de água.
33. HOLANDA 10% O valor de boas vistas (água) nas cidades da Holanda.
34. PORTLAND, EUA 10% LRT.
35. QUITO, ECUADOR 9% Aumento de moradia unifamiliar próxima ao Corredor Norte.
36. BOGOTÁ, COLÔMBIA 9% Diminuição do valor da propriedade a cada 5 minutos com uma estação BRT.
37. SEUL, COREIA DO SUL 8% BRT.
38. HELSINKI, FINLÂNDIA 7,5% Proximidade da estação de metrô.
39. SAN JOSE, EUA 7,5% Aumento do período de construção voltada para o tráfego.
40. VARSÓVIA, POLÔNIA 7,5% Linha de metrô.
41. HOLANDA 7,5% Proximidade de um lago nas cidades da Holanda.
42. GUANGZHOU, CHINA 7% Melhoria das ruas e qualidade do espaço público.
43. VARSÓVIA, POLÔNIA 7% Estação de metrô de proximidade.
44. BUENOS AIRES, ARGENTINA 6% Melhoria da qualidade das ruas.
45. ARLINGTON, EUA 6% Mudança média anual na avaliação imobiliária centrada no transporte.
46. DALLAS, EUA 6% Construção de estação de trem.
47. EUA 6% Pedestreização de rua.
48. LONDRES, REINO UNIDO 6% Incorporação da linha do Norte na rede Overground.
49. SAN FRANCISCO, EUA 5% Proximidade de um espaço público.
50. QUITO, ECUADOR 5% Trolebus.
51. SEATTLE, EUA 5% Proximidade de espaços verdes.
52. FRANÇA 4,5% Distância de uma parada de TP.
53. PARIS, FRANÇA 4,5% Bairros verdes.
54. BUFFALO, EUA 3% LR.
55. QUITO, ECUADOR 2,5% BRT Corredor Norte.
56. LONDRES, REINO UNIDO 2,5% Construção de Linha Crossrail.
57. PEQUIM, CHINA 2,5% Linha 1 BRT.
58. PARIS, FRANÇA 2% Bairros tranquilos.
59. NEWCASTLE, REINO UNIDO 2% Construção de metrô Tyne & Wear. 
60. PEQUIM, CHINA 2% Acesso ao BRT.



Este capítulo pode ser lido como um processo passo a passo, desde a análise até 
a implementação e operação real DOT. 

COMEÇANDO COM O OBJETIVO DE DEFINIR METAS DE DOT, BASEADAS NO 
GUIA DO BANCO MUNDIAL PARA PRINCÍPIOS DE PLANEJAMENTO E DESENHO 
DOT (PD-R02 TOD PLANNING PRINCIPLES & DESIGN GUIDELINES) PARA:

USOS DO SOLO

• Desenvolvimento urbano compacto e densificação de corredores

• Uso misto do solo (residencial, comercial, terciário, produtivo)

• Diversificação de moradias (mistura de rendas)

MOBILIDADE

• Qualidade do transporte público (acessibilidade, velocidade, conforto)

• Condições de caminhabilidade (segurança, conforto, iluminação)

• Mobilidade ciclista (segurança, conectividade de ciclovias / ciclovias, 
estacionamentos)

• Gestão da demanda de tráfego rodoviário (medidas de pressão; limitação 
de estacionamento, capacidade rodoviária ...)

Conceituando, projetando e implementando DOT

1.3
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PAISAGEM URBANA

• Espaço público requalificado (praças, parques, áreas de lazer)

• Requalificação da paisagem urbana (conservação do espaço público, 
vegetação, mobiliário urbano)

CRIAÇÃO DE CENTRALIDADES

• Espaços para comércio e lojas de proximidade (ruas comerciais, mercados, ...)

• Integração do setor informal (vendedores ambulantes, assentamentos 
irregulares, transporte informal)

• Alocação de equipamentos públicos (cultural, lazer, esporte)

• Centralidades econômicas (escritórios de atividades privadas e públicas)
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Os Sistemas de 
Informação Geográfica 
(SIG) são ferramentas 
úteis para analisar 
padrões urbanos 
facilitados pela 
infraestrutura de 
transporte e serviços 
de transporte 
existentes, para 
identificar e estudar as 
oportunidades de DOT.

21



CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE TERRITORIAL 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são úteis para reunir e harmonizar 
informações objetivas (sobre usos da terra, regulação urbana e infraestrutura 
e serviços de transporte). Os SIG são ferramentas úteis para analisar padrões 
urbanos facilitados pela infraestrutura de transporte e serviços de transporte 
existentes, para identificar e estudar as oportunidades de DOT.

No caso de Teresina, os próximos dois mapas mostram como a acessibilidade ao 
transporte público gera áreas de oportunidade para investimentos em DOT. Eles 
são exibidos junto com a delimitação das áreas piloto definidas para o estudo. Com 
os dados da dinâmica imobiliária e a acessibilidade do sistema de transporte de 
Teresina, foi possível realizar uma correlação espacial, entre a dinâmica imobiliária e 
a característica de transporte público, acessibilidade e infraestrutura. 

O primeiro é um mapa de acessibilidade de transporte, demostra a facilidade de 
deslocamento de ônibus e de metrô nas diferentes áreas da cidade. Nele foram 
acrescentadas as informações das localizações dos lançamentos verticais para 
permitir a visualização sobre a existência de alguma relação entre a produção 
imobiliária vertical e a acessibilidade por transporte coletivo.

O segundo mapa apresenta áreas que, por conta da suas caraterísticas, podem 
ser interessantes para implantação do modelo de desenvolvimento DOT. Áreas 
localizadas perto de zonas comerciais, universitárias ou hospitalares, com oferta 
de transporte coletivo e perto das principais avenidas e artérias da cidade são 
pontos de oportunidade para implantação de atividades DOT.  

Analisando os mapas, observa-se que os empreendimentos imobiliários verticais 
de Teresina não apresentam uma tendência de se desenvolverem próximos 
aos corredores de transporte, os empreendimentos se concentram em áreas 
consagradas como o bairro Jóquei, devido às suas características de infraestrutura, 
comércio, serviços e sua qualidade urbanística. Além disso, existe um interesse 
cultural dos habitantes com melhor renda de permanecerem nessas localidades.

1.4

Metodologia para identificação de oportunidades 
de DOT
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Figura 4. Análises de acessibilidade com Sistemas 
de Informações Geográficas para identificar 
potenciais oportunidades para DOT em Teresina, PI.

Fonte. Elaboração da Equipe 2020
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CONDIÇÕES LOCAIS FAVORECENDO O DESENVOLVIMENTO DE DOT

Com o objetivo de obter o sucesso das iniciativas DOT, utiliza-se uma metodologia 
de análise para possíveis áreas de intervenção que abrange três pilares: condições 
iniciais de mobilidade e transporte, condições iniciais do meio ambiente e 
condições iniciais socioeconômicas.  Cada um dos pilares será avaliado em três 
critérios: i) planejamento e apoio, ii) desempenho dos investimentos realizados e 
iii) os resultados desejados para cada uma das áreas. Para cada um dos pilares 
é colocado fatores necessários para implementação dE DOT nessas áreas e qual 
a sua escala de avaliação. O detalhe deste exercício mostra-se nos capítulos as 
seguir. 

Mobilidade e 
Transporte

• Planejamento e apoio

• Desempenho dos investimentos realizados

• Resultados desejados

Meio Ambiente Socioeconômico

Figura 5. Fluxograma da metodologia 
de avaliação da implementação de DOT

1 2 3

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, metodologia World Bank.
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SUPORTE DOS AGENTES PARA AS INICIATIVAS DOT

Para avaliar o potencial envolvimento das partes interessadas, utilizamos a 
chamada matriz de interesses cruzados dos agentes, elaborada por meio de 
entrevistas com os principais atores do setor público e privado. O objetivo desta 
matriz é avaliar os diferentes interesses dos agentes presentes no território em 
relação a diferentes critérios e objetivos das políticas DOT (serviços de transporte 
público, densidade de corredores residenciais, mistura de usos, mistura de 
rendas, ...). Essa avaliação identifica atores que podem ser especialmente 
favoráveis às políticas de DOT previstas ou, pelo contrário, atores que podem ser 
indiferentes a alguns dos objetivos, ou mesmo contrários, e que, portanto, podem 
não estar dispostos a contribuir.

Ele também permite desenhar projetos considerando os interesses específicos 
dos atores existentes (por exemplo, investidores imobiliários), a fim de focar esses 
projetos nas áreas mais relevantes de intervenção e direcionar as necessidades 
dos usuários e as demandas de nicho, para que as chances de sucesso já sejam 
maximizadas desde a fase de desenho.

ATORES A SEREM CONSIDERADOS:

• Residentes: residentes de baixa renda, média e alta renda

• Atividades econômicas: lojas e varejo, shopping centers, 
atividades terciárias

• Imóveis: promotores e construtores (SIDUSCON)

• Setor de transportes: ônibus, metrô e STRANS

• Administrações públicas: Prefeitura, Governo Estadual 
e Ministério Público

• Agências financeiras: Caixa Econômica Federal e Banco 
Interamericano de Desenvolvimento



PRINCÍPIOS DOT A SEREM CONSIDERADOS:

• Desenvolvimento urbano compacto; 
densificação de corredores

• Uso misto do solo (residencial, 
comercial, terciário, produtivo)

• Mistura de rendas dos moradores

• Dotação e qualidade do transporte público 

• Condições de  caminhabilidade 

• Condições do sistema cicloviário

• Contenção da demanda de tráfego rodoviário 

• Melhoria do  espaço público 

• Requalificação da  paisagem urbana 

• Espaços para comércio e lojas próximas 

• Integração do setor informal 

• Alocação de equipamentos públicos 

• Centralidades econômicas
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USOS DO SOLO

Podem se 
beneficiar da 
infraestrutura dos 
corredores

Sem interesse em 
morar perto do TC

Sem interesse em 
morar perto do TC

Se beneficiam do 
adensamento e do 
fluxo de pessoas, 

As áreas de 
comércio 
densificado são 
concorrência dos 
shoppings

Podem se beneficiar 
de economias 
de escala e de 
possibilidades de 
networking

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem 
interesse

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem 
interesse

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem interesse

É favorável

São favoráveis a mistura 
de usos, porém a maior 
infraestrutura de 
apoio costuma elevar o 
valor da terra, fazendo 
com que esses atores 
acabem indo morar em 
lugares mais afastados 
e predominantemente 
residenciais

São favoráveis a 
mistura de usos

São favoráveis a 
mistura de usos

Se beneficiam do 
adensamento e do 
fluxo de pessoas, 
economia de escala

A mistura de usos 
pode reduzir 
a demanda 
dos shoppings

Se beneficiam da mistura 
de usos por terem uma 
maior diversidade de 
equipamentos  para 
seus trabalhadores

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

É favorável

São favoráveis pois gera 
maiores oportunidades de 
emprego, porém costuma 
elevar o valor da terra, 
fazendo com que esses 
atores acabem indo morar 
em lugares mais afastados 
e predominantemente 
residenciais e com valores 
mais baixos

Sem grande 
interesse na 
mistura de rendas

Potencialmente 
contrários à mistura 
de rendas

Sem interesse 
particular

Sem interesse 
particular

Sem interesse 
particular

Menores benefícios 
econômicos na 
mistura de rendas

Menores benefícios 
econômicos na 
mistura de rendas

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

Menores benefícios 
econômicos na 
mistura de rendas

É favorável

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

A melhoria do espaço 
público pode 
reduzir a demanda 
do shopping

São favoráveis

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Sem interesse 
particular

Sem interesse 
particular

Sem interesse 
particular

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

É favorável

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

A melhoria do espaço 
público pode 
reduzir a demanda 
do shopping

São favoráveis

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

É favorável, melhoria 
no mobiliário urbano, 
pontos de ônibus, podem 
aumentar sua demanda

Sem interesse 
particular

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

É favorável
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PAISAGEM URBANA
CRITÉRIOS 

DOT 
ATORES
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Cl
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 fa
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r
Se

m
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A 
fa
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Cl
ar
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on
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Desenvolvimento 
urbano compacto 
e adensamento 
de corredores

Mistura de usos 
(residencial, 
comercial, 
terciario...)

Diversificação de 
habitação (mistura 

de rendas)

Criação de espaço 
público (praçãs, 
parques, áreas 
recreacionais)

Requalificação da 
paisagem urbana 

(conservação do espaço 
público, vegetação, 
mobiliario urbano)



São favoráveis, 
porém muitos 
não são usuários

Geralmente não 
são usuários do 
TC, são favoráveis 
desde que não 
afete o transporte 
individual

Geralmente não 
são usuários do 
TC, são favoráveis 
desde que não 
afete o transporte 
individual

Interesse 
apenas se 
o TC facilita 
acessabilidade 
as lojas

Interesse 
apenas se 
o TC facilita 
acessabilidade 
aos shoppings

Interesse 
apenas se 
o TC facilita 
acessabilidade 
aos shoppings

Sem interesse 
nas melhoras 
do TC

Sem interesse 
nas melhoras 
do TC

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar 
a demanda

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar 
a demanda

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar 
a demanda

É favorável

É favorável

É favorável

Sem interesse 
nas melhoras 
do TC

É favorável

São favoráveis, 
desde que 
não inferfira 
negativamente 
no seu accesso

São favoráveis, 
desde que 
não inferfira 
negativamente 
no seu accesso

São favoráveis, 
desde que 
não inferfira 
negativamente 
no seu accesso

São favoráveis, 
desde que 
não inferfira 
negativamente 
no seu accesso

Interesse apenas 
se isso facilita 
acessabilidade 
aos shoppings

São favoráveis, 
desde que 
não interfira 
negativamente 
no seu acesso

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Não tem 
interesse pois 
pode diminuir a 
demanda

Não tem 
interesse pois 
pode diminuir a 
demanda

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem 
interesse

É favorável

Contrários ao 
desincentivo 
ao transporte 
individual

Contrários ao 
desincentivo 
ao transporte 
individual

Contrários ao 
desincentivo 
ao transporte 
individual

Dificuldade de 
acesso as lojas, 
a grande maioria 
utiliza o transporte 
individual

Desincentivar 
o uso do carro 
dificulta o acesso 
aos shoppings

Dificuldade 
de acesso aos 
escritórios para 
professionais de 
rendas médias/altas

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar a 
demanda

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar a 
demanda

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem 
interesse

É favorável

São favoráveis a 
mistura de usos, 
porém a maior 
infraestrutura de 
apoio costuma elevar o 
valor da terra, fazendo 
com que esses atores 
acabem indo morar em 
lugares mais afastados 
e residenciais

São favoráveis

São favoráveis, se 
tivesse um espaço 
de qualidade 
compatível com a 
sua renda, teriam 
interesse

São favoráveis

Concorrência 
para os 
shoppings

São favoráveis

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor 
final tem interesse

É favorável

São favoráveis a 
mistura de usos, 
porém a maior 
infraestrutura de 
apoio costuma elevar o 
valor da terra, fazendo 
com que esses atores 
acabem indo morar em 
lugares mais afastados 
e residenciais

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

Interesse 
apenas se for 
integrado aos 
shoppings

São favoráveis

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor 
final tem interesse

É favorável

São favoráveis, 
porém muitos 
não são usuários

Potencialmente 
contrários 
à mistura 
de rendas

Potencialmente 
contrários 
à mistura 
de rendas

Concorrência 
para as lojas/
comerciantes

Concorrência 
para os 
shoppings

Sem interesse 
particular

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Concorrência 
para o ônibus

Concorrência 
para o ônibus

Concorrência 
com o transporte 
formal

Favorável a integração 
para melhorar condições 
de segurança e de vida dos 
trabalhadores formais

Favorável a integração 
para melhorar condições 
de segurança e de vida dos 
trabalhadores formais

Favorável a integração 
para melhorar condições 
de segurança e de vida dos 
trabalhadores formais

Contra, a 
informalidade não 
gera recursos

Favorável a integração 
para melhorar condições 
de segurança e de vida dos 
trabalhadores formais

São favoráveis, 
porém muitos 
não são usuários

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis 
desde que isso 
permita um 
incremento 
nas vendas

A melhoria do 
espaço público 
pode reduzir 
a demanda do 
shopping

São favoráveis

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor 
final tem interesse

É favorável

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

Interesse apenas 
se isso facilita 
acessabilidade 
aos shoppings

São favoráveis

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor 
final tem interesse

É favorável
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MOBILIDADE CRIAÇÃO DE CENTRALIDADES URBANAS
CRITÉRIOS 

DOT 
ATORES

Qualidade do 
Transporte Coletivo 
(accessibilidade, 

velocidade, 
comforte)

Condiçōes de 
caminhabilidade, 

(segurança, 
conforte, 

iluminação)

Mobilidade ciclista 
(segurança, 

connectividade 
das ciclovías, 

estacionamentos)

Gestão da demanda 
do tráfego viário 

(limitação de 
estacionamiento, 
capacidade viária)

Espaços de 
atividades 

comerciais de 
proximidade 
(mercados)

Integração do 
setor informal 
(vendedores, 

assentamentos, 
transporte)

Dotação de 
equipamentos 

públicos 
(culturais, lazer, 

esporte)

Centralidades 
econômicas 

(escritórios para 
atividades privades 

e públicas)



MECANISMOS APLICÁVEIS NOS CASOS DE ESTUDO AVALIADOS

Avaliando a quantidade potencial de valor imobiliário que pode ser aumentada e 
capturada sob hipóteses de aumento da dinâmica imobiliária em um corredor, é 
possível estimar o orçamento disponível para investir em transportes públicos 
e intervenções em espaços públicos que catalisam essa mudança. Aumentos 
no ritmo de urbanização de um bairro (ocupação mais rápida de lotes vazios) e 
possíveis aumentos de valores de terra gerados devem ser considerados.

1.5

Orçamento para intervenções públicas 
com  mecanismos de recuperação de 
mais-valias fundiárias

TERESINA, PIAUÍ
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Mecanismo que permite alterar o uso do solo por meio de 
pagamento de contrapartidas econômicas ou em espécies.  

O setor público transfere terra para a empresa de transporte 
a um preço baixo e permite aumentos na utilização da terra 
e na densidade da construção. A terra é então vendida a 
desenvolvedores privados e os ganhos financiam a implementação 
do projeto de transporte.

Desenvolvimento 
conjunto da 

propriedade 
(do termo em inglês, 

Property co-development)

Outorga Onerosa 
da Alteração 

de Uso

Contribuição 
de melhorias

Imposto sobre 
a propriedade 

progressivo

Taxa na compra e venda de 
propriedades para capturar 

o incremento do valor do solo

Distrito de 
Tributação Especial 

(do termo em inglês, 
Special Assessment District)

Outorga Onerosa 
do Direito de 

Construir

CEPACs 
(Certificado de Potencial 

Adicional Construtivo)

Consórcio 
Imobiliário

Mecanismo que permite construir acima do coeficiente de 
aproveitamento básico estabelecido por meio de pagamento 
de contrapartidas econômicas ou em espécies.  

Aplicado no tempo a propriedades não desenvolvidas, 
onde o desenvolvimento imobiliário é desejado, mas não 
ocorre espontaneamente.

O município executa obras, pagas através da emissão de 
dívida, financiadas pelas contribuições anuais pagas pelos 
usuários e pelo imposto predial.

Títulos emitidos por um município na bolsa de valores que 
autorizam a construção acima dos limites básicos dentro do 
perímetro de uma operação urbana consorciada.

Instrumento para urbanizar, parcelar e construir um setor, 
caso o proprietário não possua os recursos econômicos 
necessários para esse fim.

Contribuição cobrada aos beneficiários de uma obra pública 
para cobrir seus custos no caso em que a obra produza uma 
valorização das propriedades da área beneficiada.

Imposto sobre lucros provenientes da transferência 
de propriedades urbanas.

Na sequência listam-se exemplos selecionados de mecanismos usados 
em cidades de todo o mundo para capturar os incrementos do valor do solo: 



A SITUAÇÃO BASE EM TERESINA: ARRECADAÇÃO DO SETOR IMOBILIÁRIO

O IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é um 
instrumento de política urbana na modalidade dos instrumentos tributários 
e financeiros. Analisando a evolução histórica da representatividade do IPTU 
comparado com a Receita Corrente de Teresina, vemos que a receita aumentou 
8,76% anualmente no período de 2014 a 2019 e o IPTU cresceu 15,68% anualmente 
nesse período, o que fez a representatividade do IPTU sobre a receita corrente 
passasse de 2,30% em 2014 a 3,13% em 2019, conforme tabela a seguir:

Figura 7. Porcentagem de arrecadação
com o IPTU e as receitas correntes
da Prefeitura de Teresina.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.

R$2.022.355.566 R$46.471.512 2,30%
R$2.236.718.596 R$49.538.317 2,21%
R$2.518.023.267 R$64.406.813 2,56%
R$2.581.337.012 R$68.559.406 2,66%
R$2.841.871.553 R$87.794.878 3,09%
R$3.077.491.777

8,76%

R$96.280.031

15,68%

3,13%

6,37%

2014

Prefeitura Municipal 
de Teresina - PI Receitas Correntes

Imposto sobre a 
Propriedade Predial 
e Territorial Urbana

Representatividade

2015

2016

2017

2018

2019

TGCA Nominal 
2014-2019
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Comparando com a arrecadação por IPTU em Teresina com as outras capitais 
brasileiras, observa-se que Teresina (1,05%) é a oitava capital com a menor 
proporção da arrecadação em relação a massa salarial dos trabalhadores em 
2018, sendo que São Paulo é a capital com maior proporção (4,97%). As demais 
capitais (Brasília, Belém e Natal) não apresentaram as informações segregadas 
da arrecadação do IPTU nos seus balanços contábeis, impossibilitando a 
realização da análise.

Gráfico 1. Evolução histórica  
da representatividade do IPTU 
na Prefeitura de Teresina.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base de dados 
Siconfi Tesouro Nacional, 2020.

R$3.500.000.000

R$3.000.000.000

R$2.500.000.000

R$2.000.000.000

R$1.500.000.000

R$1.000.000.000

R$500.000.000

R$-

R$3.077.491.777

3,50%
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Tabela 1. Massa Salarial de 2018 
e o IPTU nas capitais brasileiras.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base 
de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.

Capitais Massa Salarial 2018

Imposto sobre a 
Propriedade Predial 

e Territorial Urbana / 
Receitas Correntes

Boa Vista RR

Rio Branco AC

Macapá AP

Palmas TO

Porto Velho RO

Aracaju SE

Maceió AL

João Pessoa PB

Teresina PI
Vitória ES

Campo Grande MS

Cuiabá MT

São Luís MA

Florianópolis SC

Manaus AM

Goiânia GO

Recife PE

Fortaleza CE

Salvador BA

Porto Alegre RS

Curitiba PR

Belo Horizonte MG

Rio de Janeiro RJ

São Paulo SP

R$3.540.950.671

R$3.723.700.453

R$5.260.386.290

R$5.943.585.260

R$6.085.608.477

R$7.528.011.259

R$7.944.961.653

R$8.401.026.075

R$9.191.637.678
R$10.107.409.329

R$10.867.444.286

R$11.545.428.567

R$12.429.672.849

R$15.556.001.741

R$17.293.482.056

R$22.935.510.590

R$24.629.929.414

R$24.681.766.471

R$30.266.440.069

R$32.266.440.069

R$39.223.480.878

R$49.287.314.284

R$104.871.637.338

R$227.441.059.367

0,97%

0,88%

0,18%

1,60%

0,51%

2,90%

1,86%

0,94%

1,05%
0,86%

4,54%

1,95%

0,89%

2,35%

1,71%

3,01%

2,08%

2,32%

2,42%

1,92%

2,23%

2,95%

3,64%

4,97%

Período de Homologação/Retificação: 01/01/2020 à 22/05/2020
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Gráfico 2. Representatividade do IPTU 
em relação a massa salarial anual dos 
trabalhadores nas capitais brasileiras.

Gráfico 3. Variação da % do IPTU sobre a 
Massa Salarial anual dos Trabalhadores 
nas capitais brasileiras.
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Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.

y = 0,0086ln(x) - 0,1808
R2 = 0,5199
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Quando observado a 
representatividade do IPTU 
sobre as receitas correntes 
dos municípios brasileiros, 
Teresina é o terceiro município 
com menor representatividade 
em relação as outras capitais 
brasileiras.

As demais capitais (Brasília, Belém e Natal) não apresentaram as informações 
segregadas da arrecadação por meio do IPTU em seus Balanços Contábeis, não 
permitindo a realização da análise.
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Tabela 2. Representatividade do IPTU nas 
receitas correntes das capitais brasileiras.

Período de Homologação/Retificação: 01/01/2020 à 22/05/2020

Capitais Receitas Correntes 2018

Imposto sobre a 
Propriedade Predial 

e Territorial Urbana / 
Receitas Correntes

Macapá AP 

Rio Branco AC

Boa Vista RR

Palmas TO

Porto Velho RO

Aracaju SE

Florianópolis SC

Vitória ES

João Pessoa PB

Cuiabá MT

Maceió AL

Teresina PI
São Luís MA

Campo Grande MS

Recife PE

Goiânia GO

Manaus AM

Porto Alegre RS

Salvador BA

Fortaleza CE

Curitiba PR

Belo Horizonte MG

Rio de Janeiro RJ

São Paulo SP

R$889.541.863

R$1.005.802.127

R$1.050.263.904

R$1.165.476.050

R$1.560.894.836

R$1.971.523.006

R$2.001.740.552

R$2.050.386.255

R$2.326.813.002

R$2.370.990.815

R$2.487.088.762

R$3.077.491.777
R$3.312.002.947

R$3.600.964.131

R$5.052.807.101

R$5.162.264.004

R$5.465.300.837

R$6.553.519.551

R$6.628.690.858

R$7.560.157.222

R$8.700.014.934

R$10.861.317.321

R$24.432.688.578

R$58.682.634.320

1,08%

3,27%

3,28%

8,14%

1,99%

11,09%

18,25%

4,24%

3,41%

9,48%

5,95%

3,13%
3,35%

13,71%

10,15%

13,36%

5,42%

9,63%

11,07%

7,56%

10,07%

13,41%

15,64%

19,25%

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base 
de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.
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Gráfico 4. Representatividade do IPTU nas 
receitas correntes nas capitais brasileiras.

Gráfico 5. Variação da % do IPTU sobre a 
Receita Corrente das capitais brasileiras.
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Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.
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Analisando a arrecadação de IPTU com a receita corrente municipal da maioria 
das capitais brasileiras e compararmos com Teresina, podemos observar que 
existe uma perda potencial de arrecadação de 61%, conforme apresentado na 
tabela abaixo.

Quando comparada a arrecadação de IPTU com a massa salarial municipal, e 
com as demais capitais brasileiras, a perda potencial de arrecadação de Teresina 
é de 37%.

A média dessas duas formas de análise é de 51%, o que significa que Teresina tem 
potencial para dobrar a sua receita de IPTU e se manter na média de arrecadação, 
comparada as demais capitais.

Tabela 3. Comparação entre o potencial de 
arrecadação do IPTU e o arrecadado em 
2019 pela Prefeitura de Teresina.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.

R$245.168.873 R$96.280.031 2,55 61%
R$151.638.267 R$96.280.031 1,57 37%
R$198.403.570 R$96.280.031 2,06 51%

Receita Corrente

Hipótese testada

HIPÓTESES DE POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO DO IPTU 
PARA TERESINA (PI) MÉTODO PARAMÉTRICO - CAPITAIS

IPTU Potencial 2019 IPTU Realizado 2019 Perda 
Potencial

Múltiplo 
Potencial

Média

Massa Salarial
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AVALIAÇÃO DO 
POTENCIAL DOT EM TRÊS 
PILOTOS DE TERESINA2

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS PILOTO

OS PILOTOS E OS PADRÕES DE ACESSIBILIDADE 
URBANA DE TERESINA

CONDIÇÕES INICIAIS PARA O SUCESSO DAS OPERAÇÕES 
DE DOT NAS ÁREAS PILOTO

AVALIAÇÃO DO APOIO DE ATORES LOCAIS 
NA PROMOÇÃO DE DOT

SÍNTESE DE POTENCIAIS DOT NAS ÁREAS PILOTO

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5



Definição das Áreas Piloto

2.1

As duas primeiras áreas de atuação correspondem a trechos dos Corredores 
de Ônibus do Transporte Público da Zona Leste e Norte do Município que se 
encontram parcialmente construídos, conforme Plano Diretor de Transporte e 
Mobilidade Urbana que requalifica o sistema: alterando o modelo de distribuição 
das viagens, ampliando a infraestrutura e a cobertura do município por transporte 
coletivo. A terceira área, na Zona Sul, servirá como um contraponto com relação 
as duas primeiras, já que não está sob influência direta dos Corredores. 

Já em funcionamento, o Trecho do Corredor da Zona Leste em questão é 
composto por Corredor exclusivo de ônibus com embarque à esquerda através 
de 6 estações de passageiros no canteiro central da Av. Presidente Kennedy que 
utiliza plataformas elevadas com embarque em nível. São três estações no sentido 
Terminal/Centro e três no sentido Centro/Terminal, despareadas com relação ao 
eixo do Canteiro Central. O Sistema Viário já possuía rede cicloviária composta por 
ciclovia bidirecional locada no canteiro central que foi mantida após a implantação 
das Estações, mas sofreu adequações levando a um dimensionamento compatível 
a uma ciclovia unidirecional que está sendo usada nos dois sentidos pois não foi 
proposto binário para suplementação. 

Ainda em obras, o Trecho do Corredor da Zona Norte compreende o Corredor 
exclusivo de ônibus com embarque à esquerda através de 2 estações de 
passageiros da Av. Duque de Caxias que utiliza plataformas elevadas com 
embarque em nível. São duas estações pareadas: sentido Terminal/Centro e 
Centro/Terminal compartilhando o mesmo espaço. Neste caso também a via 
possuía ciclovia bidirecional arborizada no Canteiro Central que foi suprimida e 
proposto rota alternativa no entorno composta por ciclofaixas unidirecionais no 
bordo direito. 

Por fim, a terceira proposta compreende um trecho do Bairro Cristo Rei, Zona Sul 
do Município, dotado de transporte coletivo com embarque a direita no eixo da 
Av. Marechal Castelo Branco, portanto sem corredor, com proposta de uma rede 
cicloviária ainda não implementada.
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Localizada dentro da 
zona Centro - Norte, no 
bairro Primavera, tem 
como eixo estruturante 
a Av. Duque de Caxias e 
está ao lado do Aeroporto 
de Teresina Senador 
Petrônio Portella. A área 
foi delimitada a partir do 
corredor de ônibus Centro 
- Norte, como objetivo de 
incentivar o adensamento e 
transformação dessa área, 
a fim de aproveitar sua 
infraestrutura já existente, 
principalmente, a questão 
de fácil acesso ao centro.

Localizada dentro da zona 
Leste, nos bairros São 
Cristóvão e Morada do Sol, 
tem como eixo estruturante 
a Av. Presidente Kennedy 
e está ao lado dos bairros 
do Jóquei, Fátima e 
Horte, locais de grande 
procura imobiliária e 
desenvolvimento urbano. 
O objetivo é de incentivar o 
adensamento e ocupação 
de uso misto, usufruindo 
do transporte público, e da 
característica de ocupação 
de bom padrão do entorno, 
diversificação do uso do 
solo e do pólo de empregos 
de Teresina.

Lozalizada dentro da zona 
Sul, no bairro Cristo Rei, 
foi delimitada a partir do 
interesse do mercado 
imobiliário. Ao contrário 
das outras áreas, essa 
não possui a influência do 
corredor de ônibus, mas 
está sendo identificada 
como uma alternativa de 
procura imobiliária com 
preços mais baixos do 
que a zona leste, sendo 
divulgada como “Nova Zona 
Leste”. O bairro encontra-se 
estrategicamente localizado, 
pois apresenta fácil acesso 
ao Centro, ao Pólo de Saúde 
e aos três grandes shoppings 
de Teresina.

Figura 8. Detalhe das Áreas em Estudo.
Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Google Earth, 2019.

ÁREA 1 CENTRO-NORTE ÁREA 2 LESTE ÁREA 3 SUL



Fonte: Elaboração da Equipe,2020, 
base Prefeitura de Teresina.

0 2000m

Figura 9. Áreas em Estudo do Projeto.
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Os Pilotos e os Padrões de 
Acessibilidade Urbana de Teresina

2.2

ACESSIBILIDADE URBANA DOS PILOTOS

Em uma análise baseada em acessibilidade, foram observadas quais áreas da 
cidade apresentam tempos de deslocamento menores com o uso do transporte 
coletivo. Foram realizadas duas análises: a primeira apresenta os tempos 
de deslocamento de transporte coletivo até os pontos de parada e terminais 
de ônibus enquanto que a segunda apresenta os tempos de deslocamento de 
transporte coletivo até o Centro da cidade. Assim, foi possível constatar que os 
moradores dentro do anel formado pelos terminais de ônibus encontram-se de 
maneira geral a menos de 20 minutos da área central e dos pontos de acesso ao 
transporte coletivo. A acessibilidade ao longo dos corredores exclusivos de ônibus 
e das estações do metrô é melhor, geralmente menos de 10 minutos. O estudo de 
acessibilidade permite realizar análises mais detalhadas sobre a acessibilidade 
de cada piloto no marco da mobilidade geral da cidade.

Piloto 1. O piloto encontra-se em uma área que apresenta tempos de 
deslocamento de transporte coletivo para o centro maioritariamente entre 10 
e 20 minutos, estando localizada perto de um corredor de transporte coletivo. 
Provavelmente a estratégia DOT a ser implantada deverá apresentar um caráter 
mais local, no nível de bairro, focando-se na vinculação do espaço público, a 
qualidade de vida e na melhoria do acesso ao transporte coletivo, desenvolvendo 
para isso uma “rede de bairro”, ou seja, itinerários para pedestres e ciclistas 
que interliguem o bairro e as paradas ao sistema de transporte coletivo na Av. 
Duque de Caxias e a Rua Território Fernando de Noronha. Ao estar localizada 
no início de um dos corredores a área apresenta a oportunidade de desenvolver 
o conceito de “Terminal de Integração” no terminal de Buenos Aires, podendo 
aplicar aí uma estratégia DOT voltada para promover uma melhor integração do 
terminal de ônibus com o bairro, formando um centro de atividades comerciais 
(mercado) acessíveis pelos residentes locais e pelos viageiros em trânsito no 
terminal. Atualmente existe um mercado no entorno próximo do terminal, mas 
seu acesso exige a saída do terminal. Em paralelo, o fortalecimento dos comércios 
e lojas no terminal permite um incremento da atividade comercial e de serviços 



no bairro, contribuindo na criação de uma nova centralidade (esse modelo de 
desenvolvimento DOT é comum na Suécia). A estratégia deve se acompanhar de 
melhorias nas condições de acesso para pedestres e ciclistas e a segurança viária 
no entorno do terminal.

Piloto 2. O piloto encontra-se numa área que, apesar de possuir tempos de 
deslocamento semelhantes aos do Piloto 1, encontra-se fisicamente mais 
afastada do centro. A interseção da Av. Kennedy com a Av. Dom Severino apresenta 
melhores tempos de deslocamento do que outras ruas/interseções do piloto, 
podendo ser, portanto, a área mais adequada para a implantação de estratégias 
DOT mediante o desenvolvimento de um projeto urbano singular ou um maior 
detalhamento do desenvolvimento imobiliário proposto. O fato de estar perto 
dos bairros do Jóquei e Fátima e da Universidade, pode induzir mais a atividade 
econômica do que nas outras áreas piloto.

Piloto 3. É a única das 3 áreas que não conta com corredores exclusivos para 
BRT, mas ainda assim é a que apresenta melhores tempos de deslocamento 
de transporte coletivo no plano global da cidade. Teresina não está valorizando 
as possibilidades que o sistema de metrô oferece, possivelmente por conta da 
sua degradação. Porém, a área está mais perto do centro do que as outras e 
nela já acontece um certo dinamismo imobiliário. Também se encontra perto do 
cluster sanitário (Frei Serafim) e comercial e administrativo (Centro) por conta da 
sua acessibilidade de metrô. Fica perto também dos novos shoppings centers e 
apresenta expectativas de desenvolvimento na beira do Rio Poty. 
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Figura 10. Acessibilidade aos terminais de ônibus 
e estações de metrô em Teresina, PI.

Fonte. Elaboração da Equipe 2020



Figura 11. Acessibilidade de transporte coletivo 
aos principais pontos geradores de viagens.

Fonte. Elaboração da Equipe 2020
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Figura 12. Áreas de oportunidade para 
desenvolvimento econômico por ter altos índices 
de acessibilidade de transporte público e privado.

Fonte. Elaboração da Equipe 2020

>



Nessa seção são apresentadas as avaliações de cada área possibilitando o 
desenvolvimento de propostas de acordo com as oportunidades e ameaças 
presentes em cada área de estudo.

Para cada eixo de avaliação foram organizados os critérios e os métodos 
utilizados, bem como as suas respectivas notas obtidas por meio de análise das 
três áreas em estudo. Os critérios foram avaliados segundo uma escala gradativa 
de 0 a 3, sendo que zero corresponde a ausência ou péssimo desempenho e três a 
existência e/ou ótimo desempenho do critério avaliado. A seguir, estão as tabelas 
com os métodos de avaliação utilizados e suas respectivas notas avaliativas.

Condições iniciais para o sucesso das 
operações de DOT nas áreas Piloto

2.3

MOBILIDADE E TRANSPORTE

IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO

MEIO AMBIENTE
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MOBILIDADE E TRANSPORTE

O comportamento da mobilidade e da viagem são medidos aqui em termos do 
apoio fornecido pelo quadro de planejamento, o compromisso dos investimentos 
públicos com relação ao DOT e a mudança no comportamento das viagens.

Presença de códigos urbanos / padrões 
completos de ruas que priorizam pedestres

Frequência do transporte

Larguras típicas de quarteirões

 INDICADORES 

Existência de leis municipais que regulamentam a prioridade 
do pedestre e padrões minimos para circulação destes.

Foi contabilizado uma média de ônibus por hora no período 
semanal e assim obtido a frequência (dados da STRANS).

2

2

2

2
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2
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0
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1
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0

2

0
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
2

0

0

Área 1 Área 2 Área 3

Presença de normas para a redução 
de estacionamientos

As rotas de ônibus alimentadores estão 
disponíveis com boa qualidade de serviço

Densidade média da interseção

Calçadas são dimensionadas 
para o volume de pedestres

Análise do PDOT de Teresina, se existe exigência 
de vagas, se existem medidas de controle de 
estacionamentos em vias públicas, sistema de cobrança 
de vagas de estacionamento, entre outras medidas.

Com os mesmos dados da STRANS observou-se que 
nas áreas de estudo não existem ônibus alimentadores.

Presença de um plano diretor abrangente 
de mobilidade / transporte, como objetivo 
de incentivar o uso de transporte público

Os modos de transportes ou serviços de 
resposta à demanda (Uber) estão disponíveis

Faixas de pedestres são frequentes e seguras

A partir do plano diretor de mobilidade disponibilizado 
pela prefeitura de Teresina, avaliou-se a presença 
de planos de incentivos ao uso de transporte público.

Avaliação dos tipos de modais e as quantidades acessíveis 
por cada área.

Presença de uma autoridade unificada 
de transporte público supervisionando 
múltiplos modos de transporte público

Sistemas de compartilhamento de bicicletas 
disponíveis

As calçadas são protegidos contra invasões, 
sombreadas e bem iluminadas

A autoridade presente em Teresina referente 
aos transportes é a STRANS.

Há apenas um projeto da prefeitura de uma 
possível instalação.

Avaliação de dimensão de quadras a partir dos índices 
iCam 2.0 e Avaliação para MCMV ITDP.

Presença de padrões universais 
de acessibilidade

As rotas/instalações de transferência 
modais são amigáveis para os pedestres

A rede de bicicletas é completa e bem integrada

Infraestrutura de bicicletas de alta qualidade

Gestão de estacionamento desencoraja uso de 
automóveis particulares

Aumento no número de passageiros 
no modo de transporte público

Ruas em um raio de 500 m da estação 
incentivam a caminhabilidade

A segurança de pedestres 
e ciclistas aumentou

Analisando a presença de leis que estabelecem 
exigências quanto a acessibilidade.

Avaliação da acessibilidade ao redor de estações e 
terminais, analisando as conexões entre os diferentes 
modais e os conflitos existentes.

Razão do número de cruzamentos presentes pela área 
piloto, ponderando o número de interseções feitas.

Largura das calçadas uso da metodología ITDP, 
em toda a área piloto.

Presença de faixas de pedestres nos cruzamentos 
em toda área piloto.

Avaliação das políticas de redução de estacionamento 
e taxa de crescimento da frota de Teresina.

Os dados foram obtidos na pesquisa OD realizada em 
2007, em que apresenta a porcentagem de passageiros 
em transporte público por zona da cidade.

Avaliação da caminhabilidade no entorno das estações 
e terminais - iCam 2.0.

Taxa de acidentes registrados ao longo dos anos, 
acidentes por região no ano de 2018 e acidentes 
registrados com ciclistas por área de Teresina.

Proteção, sombreamento e iluminação uso 
da metodologia ITDP, em toda a área piloto.

Avaliação da infraestrutura cicloviária metodologia CEBRAP.

Avaliação da infraestrutura cicloviária metodologia CEBRAP.
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IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO

Os Impactos Sociais e Econômicos são medidos aqui em termos do apoio ao 
crescimento equitativo proporcionado pelo quadro de planejamento, a capacidade 
dos investimentos públicos e privados de criar mudanças positivas por meio do 
DOT, e a mudança na acessibilidade verdadeira por causa do DOT.

Presença de ferramentas inclusivas no 
regulamento urbano que incentivam moradias 
de renda mista perto de estações

Projetos de habitação popular de alta 
qualidade perto de transporte público

Pesquisa no PDOT e leis complementares sobre medidas 
de inclusão social e garantia da permanência de pessoas 
de baixa renda próximas ao transporte coletivo.

Verificação dos registros da prefeitura e do estado em 
relação a produção de habitações do programa MCMV
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Área 1 Área 2 Área 3

Presença de métodos de planejamento 
participativo na elaboração de planos 
ou projetos comunitários locais

A avaliação da participação comunitária nos planos/
projetos locais foi analisada o número de associações 
de moradores, a existência de conselhos ou reuniões 
com participações populares. Buscou-se existência 
de algum órgão com intuito de aumentar a participação.

% do desenvolvimento de novos empregos 
que chegaram perto de transporte público

Separando o limite das áreas piloto e bairros 
integrados à área, somado a quantidade que tem 
de empresa por bairro dentro do polígono.

Presença de leis ou políticas de proteção 
empresarial locais/informais

Qualidade dos destinos de emprego 
perto de transporte público

Aumento da atratividade econômica 
das áreas em torno de novos 
projetos de transporte público

Leis municipais e estaduais com incentivos fiscais para 
MEI e pequeno empreendedor, políticas municipais de 
incentivo à empresas locais. Comparação de incentivos 
fiscais com outras cidades brasileiras segundo 
o Índice de Cidades Empreendedoras de 2017.

Análise da qualidade dos destinos, observando a 
predominância das áreas de estudo. As áreas que forem 
predominantemente residencial ou comercial/serviço será 
considerada de baixa qualidade e as áreas que obtiverem 
regiões mistas serão avaliadas como de boa qualidade.

Análise dos lançamentos verticais, assim podendo 
observar quais são as áreas do polígono 
que concentraram os empreendimentos: 
3 muita presença e 0 baixa presença ou inexistente.

Presença de subsídios de transporte público 
que mantêm tarifas baixas e acessíveis

Percentual de famílias de baixa e média 
renda com acesso ao transporte público

Percentual de empregos acessíveis 
por transporte público

Visão dos agentes do mercado imobiliário sobre 
percepção dos passageiros (renda média e alta) 
com relação ao transporte público

Busca por notícias em relação ao pagamento de 
subsídio e reajuste da tarifa do transporte coletivo.

A partir da pesquisa com o 
agentes do mercado imobiliário.

A partir dos dados de rendas por bairro e o número 
de transportes existentes na região, foi avaliado se as 
famílias de baixa e média renda das áreas estudadas 
possuem acesso a transporte público.

A partir da relação entre a quantidade de emprego 
disponível na área e o acesso ao transporte público.

1 2 2
Disponibilidade de espaço formal 
e capital para empreendedorismo

Proporção de pequenos empreenderes e MEIs 
no município, distribução de MEIs e pequenos 
empreendedores nos bairros de Teresina. Comparação 
com outras cidades quanto a disponibilidade de capital 
com base no Índice de Cidades Empreendedoras.
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MEIO AMBIENTE CONSTRUÍDO

O Meio Ambiente é medido aqui em termos do suporte fornecido pela estrutura 
de planejamento, do comprometimento dos investimentos públicos em relação 
ao DOT e da mudança na habitabilidade dos locais.

Presença de regulamentos de desenvolvimento 
que promovam maior densidade de pessoas 
para viver/trabalhar perto do transporte público

Percentual de população próxima 
ao transporte público vivendo em 
densidades superiores a 80 hab/ha

Foi analisado dentro do PDOT incentivos à densidade 
construtiva e habitação dentro das áreas piloto.

Percentual a partir do mapeamento de densidade 
demográficarealizado pela Urban Systems.
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Área 1 Área 2 Área 3

Alocação adequada de parques e espaços 
abertos próximo a transportes públicos

Localização de parques e praças 
no mapeamento da Agenda 2030.

Presença de regulamentos de fachada de 
edifícios que garantem bordas ativas nas ruas

Razão entre densidade da área de transporte 
público versus densidade em outros lugares

Foi analisado dentro do PDOT incentivos 
à fachada ativa dentro das áreas piloto.

Análise comparativa de densidade demográfica dentro das 
áreas piloto e a densidade média do municipio para identificar 
se as áreas próximas ao transporte estão sendo adensadas.

Presença de regulamentações antipoluição 
ou leis contra veículos poluentes, ou zonas 
de baixa emissão perto do transporte público

Institutos educacionais a uma curta 
distância do transporte público

Muitas opções de varejo 
perto do transporte público

Muitas destinos socioculturais 
perto do transporte público

Espaços de circulação existentes nos pontos 
de dispersão

Espaços de circulação que oferecem conexões 
seguras e direitas para os principais destinos

Espaços de circulação que são seguros e 
ativos em todos os momentos do dia e da noite

A tipologia arquitetônica perto do transporte 
público é atraente e diversificada

Identificadas as leis e decretos existentes no município 
que abordam a temática poluição. Foram avaliadas quanto 
à emissão de veículos automotivos e poluição sonora.

Mapeamento de levantamento de usos 
pré-existentes registrados em campo.

Mapeamento de levantamento de usos 
pré-existentes registrados em campo.

Mapeamento de levantamento de usos 
pré-existentes registrados em campo.

Foram mapeados os possíveis destinos e sua atividade 
nos períodos do dia para identificar as conexões.

Foram mapeados os possíveis destinos e sua atividade 
nos períodos do dia para identificar as conexões.

Foram mapeados os possíveis destinos e sua atividade 
nos períodos do dia para identificar as conexões.

Presença do departamento de infraestrutura 
paisagística/planos para promoção do plantio 
de árvores e gestão sustentável de serviços

Domínios públicos atraentes e convidativos 
próximos ao transporte público

O clima é mantido em níveis de conforto nas 
áreas de transporte público e não é vulnerável 
ao efeito da ilha de calor ou canais de vento frio

Gestão de estacionamento desencoraja 
uso de automóveis particulares

Identificados projetos de plantio de árvores e presença 
de departamento de infraestrutura paisagística.

Análise da qualidade do ar num período histórico 
disponível e extrapolado para o resto do ano, 
observando a tendência.

Análise feita a partir de imagens do Google Street View, 
analisando pontos de Imageabilidade, Cercamento, Escala 
Urbana e Caminhabilidade, Transparência e Complexidade 

Análise feita a partir de imagens do Google Street View, 
analisando pontos de Imageabilidade, Cercamento, Escala 
Urbana e Caminhabilidade, Transparência e Complexidade 

Simulação de microclima para as áreas entorno 
das estações através do software ENVI-met.
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AVALIAÇÃO DO APOIO DE ATORES 
LOCAIS NA PROMOÇÃO DO DOT

2.4

A VISÃO DOS ATORES LOCAIS

Com base nas informações socioeconômicas e legislativas do município, foram 
realizadas reuniões com atores locais com o objetivo de captar insumos para 
elaboração das hipóteses norteadoras do projeto, e entender as áreas e os 
desafios levantados pela Prefeitura do Município de Teresina, pelo Governo do 
Estado do Piauí e pelo setor privado. 

Por um lado, as secretarias municipais responsáveis pela gestão da mobilidade 
observam essas estratégias adequadas para atender os atuais desafios do 
sistema de transportes da cidade: diminuição de deslocamentos a pé e em 
bicicleta que estão sendo substituídos por viagens em carro e motocicleta, 
incremento dos índices de motorização; o transporte público coletivo que teve 
uma queda na demanda de mais de um 20% entre 2005 e 2011 e continuou a 
diminuir sua eficiência durante a década dos anos 2010s -incremento de 40% 
da duração média dos percursos em ônibus entre 2008 e 2014, incremento das 
tarifas, incremento da demora nos pontos de parada, diminuição da qualidade 
do serviço, do conforto e da segurança1. Para isso, está sendo impulsionado o 
redesenho da rede de ônibus com um sistema de corredores preferenciais com 
segregação física, terminais de integração e linhas alimentadoras; e um novo 
modelo tarifário para aumentar a competitividade frente ao transporte individual. 
O novo sistema está atualmente sendo implementado. Porém, o sistema de metrô 
ainda não está integrado nestes esquemas, sendo esse um dos grandes desafios 
para o novo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável atualmente em elaboração. 

1.  • Diminuem os deslocamentos a pé, em bicicleta e em transporte público coletivo. Entre 2005 
e março de 2011 o número de passageiros diminuiu de 20% (Agenda Urbana 2030).     • Diminui 
a competitividade do transporte público coletivo: em 2014, conforme a STRANS, o tempo médio 
de viagem de ônibus foi de 96 minutos, 41% superior ao tempo de 2008 que era de 68 minutos. 
Desconforto dos usuários do transporte coletivo, principalmente durante as horas pico. Tempo de 
demora elevado e abrigos sem as condições precárias.     • Diminui a competitividade do metrô: em 
2017 transportou 1,6 milhões de passageiros (ANTP 2017), porem em 2014 transportou 2,3 milhões 
de passageiros (ANTP 2014). Localização das estações não adequada, infraestrutura precária e 
periculosidade aumentando.    • Diminui o uso da bicicleta por substituição de viagens de motocicleta 
(Plano Diretor Cicloviário 2015). 11.5% das viagens diárias de Teresina são realizadas de bicicleta, 
sendo a bicicleta o 3º modo para deslocamentos com finalidade de trabalho (20% das viagens), 
principalmente entre Timon e a área central de Teresina. A segurança como principal fator que 
impede o uso da bicicleta, descontinuidade e a condição das ciclovias. 



Figura 13. Propostas para o sistema de 
ônibus alinhadas com as estratégias DOT

Fonte: Plano Diretor de Transporte Urbano 2008 (esq) e Plano de Transporte Rural 2016 (direita) de Teresina.
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Por outro lado, as secretarias vinculadas ao urbanismo e ao planejamento 
urbano têm observado as propostas DOT como uma ferramenta válida para 
uma melhor gestão do (relativamente abundante) estoque de solo disponível em 
Teresina e limitar os fenômenos de dispersão urbana. O Plano Diretor de Teresina 
recentemente revisto e aprovado (dezembro 2019) propõe o uso misto do solo 
com pluricentralidades de forma articulada ao sistema de mobilidade urbana, 
adensando as áreas dotadas de infraestrutura, áreas acessíveis e com conforto aos 
pedestres. Todos os corredores de ônibus estão qualificados como “Macrozona de 
desenvolvimento”, tendo assim maiores coeficientes de aproveitamento do solo, 
maiores coeficientes de ocupação dos lotes, e condições vantajosas no cálculo 
de impostos e taxas para o desenvolvimento do solo (ex. Incentivos e descontos 
nos custos derivados da outorga onerosa do direito de construir). Anteriormente, 
o Plano Diretor de 2006 colocava como uma das diretrizes o desestímulo a 
ocorrência de vazios urbanos de caráter especulativos por meio da determinação 
de parâmetros de adensamento demográfico e de usos do solo. Isto tinha como 
objetivo atingir uma taxa média de densidade urbana acima de 100 hab/ha com 
maior densidade habitacional nas áreas laterais aos eixos de transporte coletivo. 



A legislação urbanística vigente estabelece complementarmente mecanismos 
fiscais de recuperação de mais-valias fundiárias (Land Value Capture, LVC) para 
acompanhar nas estratégias e princípios do Plano Diretor.

Figura 14. Macrozoneamento no Plano 
Diretor, fortalecendo estratégias de DOT

Fonte. Plano Diretor de Teresina 2019
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Em entrevistas com os agentes do mercado imobiliário, estes apontaram o 
descrédito dos compradores de imóveis de média e alta renda optarem por viver nas 
proximidades dos corredores de ônibus, pois esse nicho não utiliza transporte público 
na cidade e preferem estar localizados em áreas mais valorizadas de Teresina. Outro 
aspecto importante, salientado por eles, foi a elevada valorização imobiliária existente 
em Teresina, o que está dificultando a realização de projetos principalmente para as 
classes C e B. Foi colocado que Teresina ainda se encontra em processo de retomada 
de crescimento econômico pós crises de 2015 e 2016, e que o município ainda não se 
reestabeleceu, havendo dificuldades de comercialização imobiliária nesses últimos 
anos. Foi apresentado o mapa de Teresina e eles apontaram de maneira qualitativa 
as seguintes oportunidades de desenvolvimento imobiliário.

Figura 15. Áreas com oportunidade de 
desenvolvimento imobiliário.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Google Earth, 2019.
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A. Região Central: região considerada degradada, inabitada pós expediente de 
trabalho, lotes pequenos e elevado custo da terra, esses aspectos dificultam a atração 
do mercado imobiliário, mesmo existindo incentivo para o desenvolvimento imobiliário.

B. Região Norte: região considerada densa e com forte ocupação de população de 
baixa renda, baixa oferta de lotes médios/grandes e elevada restrição ou burocracia 
construtiva, como respeitar o gabarito de altura provado pelo aeroporto, dessa maneira 
o mercado imobiliário não prevê desenvolvimento imediato para região.

C. Região dos Shoppings / Leste: região mais valorizada do município, entendida como 
a nova centralidade de comércio e serviços, com forte aceitação de habitação pela 
população de média e alta renda. O mercado imobiliário prevê fortemente o adensamento 
e o desenvolvimento dessa região, com foco no uso não residencial e residencial.

D. Região da Av. Robert Kennedy/Leste: região considerada como futuro 
desenvolvimento imobiliário residencial vertical com foco na classe média, 
pressupõe imóveis com valores entre R$ 200.000 e R$ 400.000.

E. Região Sudeste: área bastante populosa, com presença de classe média e baixa, 
os empreendedores do mercado imobiliário também preveem o desenvolvimento 
de empreendimentos nessa região, porém com foco na demanda popular com 
imóveis variando de R$ 170.000 a R$ 250.000.

F. Região do Cristo Rei e Centro-Sul: área bastante populosa com presença de 
classe média e baixa e facilidade de acesso ao centro antigo e novo centro, os 
empreendedores do mercado imobiliário também preveem o desenvolvimento 
de empreendimentos nessa região, porém com foco na demanda popular e de 
médio padrão, sendo uma segunda opção ao eixo da Av. Robert Kennedy, com 
possibilidade de ofertar imóveis com valores variando de R$ 170.000 a R$ 300.000.

G. Região Sul: área bastante populosa com forte presença de empreendimentos 
oriundos do Programa Minha Casa, Minha Vida, ainda acreditam na oportunidade 
de desenvolvimento de empreendimento com essas características na região, 
no entanto, os valores da terra estão muito altos e dificultam o desenvolvimento 
desse perfil de empreendimento.

Timon, município conurbado a Teresina, vem atendendo a demanda de habitação 
popular. Outro aspecto importante colocado é o fenômeno de valorização da terra 
gerado pela limitação da área urbana do município, dificultando a implantação 
de novos loteamentos na cidade. A Caixa Econômica Federal aponta que federal 
é responsável por financiar mais de 80% das obras de empreendimentos 
residenciais do município, independente do seu perfil.



61

MATRIZ DE INTERESSES CRUZADOS DOS ATORES

Com base nas conversas mantidas e as percepções da equipe durante as visitas 
em campo e ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, foi possível elaborar a 
matriz de interesses cruzados dos atores. A matriz apresenta 4 cores diferentes 
em função do nível de aceitação de cada ator (indicados em filas) para as diferentes 
caraterísticas de projetos DOT (indicados nas colunas). As cores verdes indicam 
a aceitação do ator em relação ao critério considerado, enquanto que as cores 
laranjas e vermelhas indicam que os atores não apresentam interesse ou que são 
potencialmente contrários ao critério analisado.  

Dos resultados da matriz pode se observar que a fila que corresponde aos shopping 
centers apresenta uma maior concentração de cores vermelhas e laranjas do que a 
dos demais atores, sendo, portanto, potencialmente contrários ao desenvolvimento 
DOT. Os shopping centers se beneficiam de um modelo urbano de cidade 
espraiada, em que o uso do transporte individual é priorizado. O modelo DOT, 
contrário ao anterior, ao fomentar a densificação, a mistura de usos e, portanto, 
os deslocamentos não motorizados ou de transporte coletivo, podem reduzir a 
demanda por shopping centers frente aos comércios e lojas dos bairros. 

Os operadores de transporte e as administrações são os atores que 
apresentariam uma maior aceitação do desenvolvimento de projetos DOT. Para o 
setor de transportes, pode promover um incremento da sua demanda e para as 
administrações, permite fomentar um modelo de cidade compacta e densa, com 
uma menor necessidade de deslocamentos de transporte individual e uma menor 
demanda energética.

As características de projetos DOT com uma maior concentração de cores verdes e que, 
portanto, podem ter uma maior aceitação por parte dos atores são os elementos relativos 
à melhora da paisagem urbana e ao fortalecimento do transporte coletivo. Os residentes, 
independentemente de seu poder aquisitivo, se beneficiariam da criação de novos 
espaços de qualidade nos seus bairros, tais como parques ou praças, assim como da 
requalificação da paisagem urbana e de melhorias para facilitar o conforto e a segurança 
de pedestres e ciclistas. Uma das caraterísticas DOT com mais atores potencialmente 
contrários são as políticas de gestão de tráfego. Residentes e representantes das 
atividades econômicas e imobiliárias podem não concordar com os desincentivos ao 
transporte individual por serem usuários habituais ou por se beneficiarem desse modo 
de transporte.  A integração do setor informal é outra das caraterísticas que apresenta 
uma menor aceitação. Para os agentes econômicos e operadores de transporte, o setor 
informal pode representar uma certa concorrência, enquanto residentes de maior poder 
aquisitivo podem se mostrar resistentes a integrar em seus bairros atividades do setor 
informal.  Isso pode acontecer também na mistura de rendas, outra das caraterísticas 
DOT que também apresenta um menor nível de aceitação. 



USOS DO SOLO

Podem se 
beneficiar da 
infraestrutura dos 
corredores

Sem interesse 
em morar perto 
do Transporte 
Coletivo (TC)

Sem interesse em 
morar perto do TC

Se beneficiam do 
adensamento e do 
fluxo de pessoas

As áreas de 
comércio 
densificado são 
concorrência dos 
shoppings

Podem se beneficiar 
de economias 
de escala e de 
possibilidades de 
networking

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem 
interesse

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem 
interesse

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem interesse

É favorável

São favoráveis a mistura 
de usos, porém a maior 
infraestrutura de 
apoio costuma elevar o 
valor da terra, fazendo 
com que esses atores 
acabem indo morar em 
lugares mais afastados 
e predominantemente 
residenciais

São favoráveis a 
mistura de usos

São favoráveis a 
mistura de usos

Se beneficiam do 
adensamento e do 
fluxo de pessoas, 
economia de escala

A mistura de usos 
pode reduzir 
a demanda 
dos shoppings

Se beneficiam da mistura 
de usos por terem uma 
maior diversidade de 
equipamentos  para 
seus trabalhadores

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

É favorável

São favoráveis pois gera 
maiores oportunidades de 
emprego, porém costuma 
elevar o valor da terra, 
fazendo com que esses 
atores acabem indo morar 
em lugares mais afastados 
e predominantemente 
residenciais e com valores 
mais baixos

Sem grande 
interesse na 
mistura de rendas

Potencialmente 
contrários à mistura 
de rendas

Sem interesse 
particular

Sem interesse 
particular

Sem interesse 
particular

Menores benefícios 
econômicos na 
mistura de rendas

Menores benefícios 
econômicos na 
mistura de rendas

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

Menores benefícios 
econômicos na 
mistura de rendas

É favorável

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

A melhoria do espaço 
público pode 
reduzir a demanda 
do shopping

São favoráveis

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Sem interesse 
particular

Sem interesse 
particular

Sem interesse 
particular

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

É favorável

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

A melhoria do espaço 
público pode 
reduzir a demanda 
do shopping

São favoráveis

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

É favorável, melhoria 
no mobiliário urbano, 
pontos de ônibus, podem 
aumentar sua demanda

Sem interesse 
particular

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor final 
tem interesse

É favorável
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PAISAGEM URBANA
CRITÉRIOS 

DOT / 
ATORES

Fi
gu

ra
 1

6.
 M

at
ri

z 
de

 in
te

re
ss

es
 c

ru
za

do
s 

do
s 

ag
en

te
s.

Fo
nt

e.
 E

la
bo

ra
çã

o 
da

 E
qu

ip
e 

20
20

Cl
ar

am
en

te
 a

 fa
vo

r
Se

m
 in

te
re

ss
e

A 
fa

vo
r

Cl
ar

am
en

te
 c

on
tr

a

Desenvolvimento 
urbano compacto 
e adensamento 
de corredores

Mistura de usos 
(residencial, 
comercial, 
terciario...)

Diversificação de 
habitação (mistura 

de rendas)

Criação de espaço 
público (praças, 
parques, áreas 
recreacionais)

Requalificação da 
paisagem urbana 

(conservação do espaço 
público, vegetação, 
mobiliário urbano)



PARTE 2

São favoráveis, 
porém muitos 
não são usuários

Geralmente não 
são usuários do 
TC, são favoráveis 
desde que não 
afete o transporte 
individual

Geralmente não 
são usuários do 
TC, são favoráveis 
desde que não 
afete o transporte 
individual

Interesse 
apenas se 
o TC facilita 
acessabilidade 
as lojas

Interesse 
apenas se 
o TC facilita 
acessabilidade 
aos shoppings

Interesse 
apenas se 
o TC facilita 
acessabilidade 
aos shoppings

Sem interesse 
nas melhoras 
do TC

Sem interesse 
nas melhoras 
do TC

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar 
a demanda

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar 
a demanda

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar 
a demanda

É favorável

É favorável

É favorável

Sem interesse 
nas melhoras 
do TC

É favorável

São favoráveis, 
desde que 
não inferfira 
negativamente 
no seu accesso

São favoráveis, 
desde que 
não inferfira 
negativamente 
no seu accesso

São favoráveis, 
desde que 
não inferfira 
negativamente 
no seu accesso

São favoráveis, 
desde que 
não inferfira 
negativamente 
no seu accesso

Interesse apenas 
se isso facilita 
acessabilidade 
aos shoppings

São favoráveis, 
desde que 
não interfira 
negativamente 
no seu acesso

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Não tem 
interesse pois 
pode diminuir a 
demanda

Não tem 
interesse pois 
pode diminuir a 
demanda

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem 
interesse

É favorável

Contrários ao 
desincentivo 
ao transporte 
individual

Contrários ao 
desincentivo 
ao transporte 
individual

Contrários ao 
desincentivo 
ao transporte 
individual

Dificuldade de 
acesso as lojas, 
a grande maioria 
utiliza o transporte 
individual

Desincentivar 
o uso do carro 
dificulta o acesso 
aos shoppings

Dificuldade 
de acesso aos 
escritórios para 
professionais de 
rendas médias/altas

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar a 
demanda

Tem interesse, a 
maior qualidade 
pode aumentar a 
demanda

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Não tem interesse 
pois seu consumidor 
final não tem 
interesse

É favorável

São favoráveis a 
mistura de usos, 
porém a maior 
infraestrutura de 
apoio costuma elevar o 
valor da terra, fazendo 
com que esses atores 
acabem indo morar em 
lugares mais afastados 
e residenciais

São favoráveis

São favoráveis, se 
tivesse um espaço 
de qualidade 
compatível com a 
sua renda, teriam 
interesse

São favoráveis

Concorrência 
para os 
shoppings

São favoráveis

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor 
final tem interesse

É favorável

São favoráveis a 
mistura de usos, 
porém a maior 
infraestrutura de 
apoio costuma elevar o 
valor da terra, fazendo 
com que esses atores 
acabem indo morar em 
lugares mais afastados 
e residenciais

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

Interesse 
apenas se for 
integrado aos 
shoppings

São favoráveis

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

Se beneficiam pois 
isso pode gerar 
um maior uso do 
transporte público

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor 
final tem interesse

É favorável

São favoráveis, 
porém muitos 
não são usuários

Potencialmente 
contrários 
à mistura 
de rendas

Potencialmente 
contrários 
à mistura 
de rendas

Concorrência 
para as lojas/
comerciantes

Concorrência 
para os 
shoppings

Sem interesse 
particular

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Não tem 
interesse pois seu 
consumidor final 
não tem interesse

Concorrência 
para o ônibus

Concorrência 
para o ônibus

Concorrência 
com o transporte 
formal

Favorável a integração 
para melhorar condições 
de segurança e de vida dos 
trabalhadores formais

Favorável a integração 
para melhorar condições 
de segurança e de vida dos 
trabalhadores formais

Favorável a integração 
para melhorar condições 
de segurança e de vida dos 
trabalhadores formais

Contra, a 
informalidade não 
gera recursos

Favorável a integração 
para melhorar condições 
de segurança e de vida dos 
trabalhadores formais

São favoráveis, 
porém muitos 
não são usuários

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis 
desde que isso 
permita um 
incremento 
nas vendas

A melhoria do 
espaço público 
pode reduzir 
a demanda do 
shopping

São favoráveis

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor 
final tem interesse

É favorável

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

São favoráveis

Interesse apenas 
se isso facilita 
acessabilidade 
aos shoppings

São favoráveis

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

Tem interesse 
pois seu 
consumidor final 
tem interesse

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

É favorável

Tem interesse pois 
seu consumidor 
final tem interesse

É favorável
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MOBILIDADE CRIAÇÃO DE CENTRALIDADES URBANAS
CRITÉRIOS 

DOT / 
ATORES

Qualidade do 
Transporte Coletivo 
(accessibilidade, 

velocidade, 
conforto)

Condiçōes de 
caminhabilidade, 

(segurança, 
conforto, 

iluminação)

Mobilidade ciclista 
(segurança, 

connectividade 
das ciclovías, 

estacionamentos)

Gestão da demanda 
do tráfego viário 

(limitação de 
estacionamiento, 
capacidade viária)

Espaços de 
atividades 

comerciais de 
proximidade 
(mercados)

Integração do 
setor informal 
(vendedores, 

assentamentos, 
transporte)

Dotação de 
equipamentos 

públicos 
(culturais, lazer, 

esporte)

Centralidades 
econômicas 

(escritórios para 
atividades privades 

e públicas)



Segundo as notas obtidas anteriormente e a metodologia utilizada, foi feita 
a avaliação de cada uma das áreas para implementação de DOT. 

Síntese de potenciais DOT nas Áreas Piloto

2.5

Área 1

Área 3

Área 2

CENTRO/
NORTE

SUL

LESTE

A

A

A

B

B

B

C

C

C

MOBILIDADE E TRANSPORTE

A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados

MEIO AMBIENTE
SOCIOECONÔMICO



Figura 17. 
Avaliação 
da Área 1.

Figura 18. 
Notas para 
cada um dos 
critérios de 
avaliação 
da Área 1.
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ÁREA 1 – ZONA CENTRO-NORTE  

 
A Área 1 apresenta notas elevadas para estruturação de planejamento e apoio, 
porém falta principalmente desempenho dos investimentos socioeconômicos.

Além disso, o desempenho dos investimentos em mobilidade e meio ambiente 
poderia ser melhorado, além dos resultados desejados de todas as categorias.

A área apresenta um fácil acesso ao Centro da Cidade, tanto por transporte 
privado, quanto público, característica atrativa ao mercado imobiliário. A área 
é considerada pelos agentes do mercado imobiliário como densa e com forte 
ocupação de população de baixa renda, baixa oferta de lotes médios/grandes 
e elevada restrição ou burocracia construtiva, como respeitar o gabarito de 
altura aprovado pelo aeroporto, dessa maneira o mercado imobiliário não prevê 
desenvolvimento imobiliário imediato para região.

A. Estrutura de planejamento de apoio

Total 
pontos

Total 
pontos de 

desempenho

Média 
pontuação

 
15 
39 
9 

   
12 
15 
9 

  
15 
27 
9

 
10 
15 
3 

   
8 
2 
4 

  
9 

14 
4

 
0,67 
0,38 
0,33 

   
0,67 
0,13 
0,44 

  
0,60 
0,52 
0,44

B. Desenvolvimento de 
investimentos públicos

C. Resultados desejados

MOBILIDADE E TRANSPORTE

MOBILIDADE E TRANSPORTE 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados 

SOCIOECONÔMICO 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados 

MEIO AMBIENTE 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados

SOCIOECONÔMICO

MEIO AMBIENTE



ÁREA 2 – ZONA LESTE

 
A Área 2 apresenta  notas elevadas para estruturação de planejamento e apoio 
no campo de mobilidade e transporte.

Meio ambiente é o que mais pontua em resultados desejados e desempenho 
de investimentos. Mobilidade e transporte apresentam baixa pontuação 
para os resultados desejados e o desempenho dos investimentos. Quanto ao 
socioeconômico, é o que apresenta mais necessidade de melhoria quanto aos 
resultados desejados. A área possui boas condições de acesso ao centro, também 
existe um projeto de uma ponte de travessia do rio para facilitar ainda mais esse 
acesso. No entanto é a área mais distante do centro quando comparada com as 
outras áreas. A área é considerada pelos agentes do mercado imobiliário como 
futuro desenvolvimento imobiliário residencial vertical com foco na classe média, 
preveem imóveis com valores entre R$ 200.000 e R$ 400.000.

Figura 19. 
Avaliação 
da Área 2.

Figura 20. 
Notas para 
cada um dos 
critérios de 
avaliação 
da Área 2.

B. Desenvolvimento de 
investimentos públicos

Total 
pontos

Total 
pontos de 

desempenho

Média 
pontuação

 
15 
39 
9 

   
12 
15 
9 

  
15 
27 
9

 
10 
13 
2 

   
6 
8 
1 

  
7 

17 
5

 
0,67 
0,33 
0,22 

   
0,50 
0,53 
0,11 

  
0,47 
0,63 
0,56

C. Resultados desejados

A. Estrutura de planejamento de apoio

MOBILIDADE E TRANSPORTE

MEIO AMBIENTE
SOCIOECONÔMICO

MOBILIDADE E TRANSPORTE 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados 

SOCIOECONÔMICO 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados 

MEIO AMBIENTE 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados



ÁREA 3 – ZONA SUL     

 
A Área 3 é a que apresenta maior estrutura de planejamento e apoio nos 
critérios de mobilidade e socioeconômico, porém com baixas notas em 
resultados desejados e desempenho de investimentos.
Quanto ao meio ambiente, apesar da baixa nota em estrutura de planejamento e 
apoio, apresentam as maiores notas da área em resultados desejados e desempenho 
de investimentos. A área apresenta um fácil acesso ao centro, principalmente pelo 
transporte individual, com presença de infraestrutura de transporte público de 
apoio, características atrativas ao mercado imobiliário. É considerada pelos agentes 
do mercado imobiliário como uma área bastante populosa com presença de classe 
média e baixa e facilidade de acesso aos centros antigo e novo. Os empreendedores 
também preveem o desenvolvimento de empreendimentos nessa região, porém 
com foco na demanda popular e de médio padrão, sendo uma segunda opção 
ao eixo da Av. Robert Kennedy, com possibilidade de ofertar imóveis com valores 
variando de R$ 170.000 a R$ 300.000.

Figura 21. 
Avaliação 
da Área 3.

Figura 22. 
Notas para 
cada um dos 
critérios de 
avaliação 
da Área 3.

B. Desenvolvimento de 
investimentos públicos

Total 
pontos

Total 
pontos de 

desempenho

Média 
pontuação

 
15 
39 
9 

   
12 
15 
9 

  
15 
27 
9

 
10 
15 
3 

   
8 
2 
4 

  
9 

14 
4

 
0,67 
0,38 
0,33 

   
0,67 
0,13 
0,44 

  
0,60 
0,52 
0,44

C. Resultados desejados

A. Estrutura de planejamento de apoio

MOBILIDADE E TRANSPORTE

MEIO AMBIENTE

SOCIOECONÔMICO

MOBILIDADE E TRANSPORTE 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados 

SOCIOECONÔMICO 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados 

MEIO AMBIENTE 
A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados



Observando os domicílios 
por região de Teresina, 
vemos que a região Centro 
Sul e Centro Norte em 2019 
eram as que apresentavam 
maior número de domicílios, 
porém observando a taxa de 
crescimento, observa-se que 
a Zona Leste é a que possui 
maior crescimento.
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CENÁRIOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO3

CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJEÇÃO DE DEMANDA DE ÁREA CONSTRUÍDA 
RESIDENCIAL NAS ÁREAS PILOTO

PROJEÇÃO DE DEMANDA DE ÁREA CONSTRUÍDA 
NÃO RESIDENCIAL NAS ÁREAS PILOTO

3.1

3.2

3.3



PARTE 3

Na fase de diagnóstico do atual estudo, a oferta de terrenos nas três áreas foi 
detalhadamente analisada, com a identificação dos lotes vazios, subutilizados, lotes 
de transformação e as áreas consolidadas (que já possuem um certo adensamento).

Para a identificação dos lotes vazios foi utilizado o arquivo fornecido pela 
Prefeitura de Teresina, somado a esses dados, foram analisados os lotes que 
estavam subutilizados (áreas com aproveitamento inferior ao IA mínimo) e áreas 
de transformação (lotes ocupados por casas térreas). Todas essas áreas juntas 
compõem a oferta para a produção imobiliária. 

Analisando o potencial construtivo total da oferta de áreas, observa-se que a 
Área 2 do Corredor Leste é a que mais apresenta potencial construtivo disponível, 
1.940.400 m², a Área 3 é a que menos apresenta potencial construtivo, somente 
532.731 m², conforme a Tabela 4.

Cenários de Desenvolvimento Urbano

3.1

Tabela 4. Quadros de Ofertas de áreas para 
as 3 regiões em estudo. 

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Plano Diretor de Teresina, 2019.
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Inventários 
de Terreno

Vazios

Terrenos

30.153

65.528

307.934

403.615

153.039

556.654

Terrenos

52.394

91.674

179.332

323.400

227.276

550.676

Terrenos

15.419

29.249

132.909

177.577

17.256

194.833

IA Máx - 4,0

120.612

262.112

1.231.736

1.614.460

-

1.614.460

IA Máx - 6,0

314.364

550.044

1.075.992

1.940.400

-

1.940.400

IA Máx - 3,0

46.257

87.747

398.727

532.731

-

532.731

Subutilizados

Transformação

Somatória Terrenos 
para Ocupação

Ocupados

Total

Área 1 
Corredor Norte

Área 2 
Corredor Leste

Área3 
Zona Sul



Com a análise imobiliária também apresentada no Relatório de Diagnóstico, é 
possível avaliar o tempo de absorção das áreas ofertadas apresentadas na Tabela 4, 
obtendo o seguinte resultado:

Tabela 5. Tempo de absorção da demanda 
considerando o Índice de Aproveitamento 
Básico e Máximo. 

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Plano Diretor de Teresina, 2019.

Na região Centro – Norte (Área 1), considerando a média de área privativa 
residencial vertical lançada nos últimos 9 anos, se ocupássemos toda a área 
potencial com o uso residencial vertical, levaria 40 anos para ocupar toda a área 
no IA básico (1,5) e 108 anos para ocupar no IA máximo da zona. Para a região 
Leste (Área 2), levaria 3 anos para ocupar toda a área no IA básico (1,5) e 12 anos 
para ocupar no IA máximo da zona e, por sua vez, na região Sudeste (Área 3) 
levaria 9 anos para ocupar toda a área no IA básico (1,5) e 18 anos para ocupar no 
IA máximo da zona.

Área 
em 

Estudo

Área 1 
Centro-

Norte
14.964

166.944

29.942

403.615

323.400

177.577

1,50

1,50

1,50

40

3

9

108

12

18

4,00

6,00

3,00

1.614.460

1.940.4000

532.731

605.423

485.100

266.366

Área 2 
Leste

Área 3 
Sul

Média 
de área 

privativa 
residencial 

vertical 
lançada de 
2010 - 2019 

(m2)

Oferta de 
Potencial 

Construtivo 
no IA 

Básico 
(m2)

Oferta de 
Potencial 

Construtivo 
no IA 

Máximo 
(m2)

Tempo de 
Absorção da 

Demanda 
no IA Básico 

(Anos)

Tempo de 
Absorção da 

Demanda 
no IA 

Máximo 
(Anos)

IA 
Máximo 
na Zona

Área de 
Terreno 
Ofertada 

(m2)

IA 
Básico 

na Zona



Para realizar a projeção do potencial de arrecadação nas Áreas Piloto é necessário 
compreender a demanda por áreas residenciais e não residenciais ao longo dos 
anos até um horizonte de 2040. Para isso, foi utilizado a metodologia descrita 
a seguir, considerando a projeção de domicílios por região e compreendendo a 
representatividade das áreas em relação a essa demanda. Foi estabelecida uma 
meta de aumento de 50% na concentração de domicílios nas áreas piloto até 2040, 
que poderia ser atingida por meio de intervenções para torná-las mais atrativas aos 
novos empreendimentos.

Projeção de demanda de área construída 
Residencial nas Áreas Piloto

3.2

Figura 23. Metodologia utilizada para a 
projeção de demanda de área construída 
residencial para as Áreas Piloto até 2040.

Fonte: Elaboração da equipe
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Projeção de 
Domicílios 

(Cenário Mediano 
para Teresina)

Porcentagem de 
domicílios nas áreas 
piloto em relação as 
regiões de Teresina

META: aumento 
de 50% na 

concentração de 
domicílios nas áreas 

piloto até 2040

Projeção de demanda 
domiciliar por região 

de Teresina

Projeção de demanda 
por domicílio nas 

áreas piloto

Área construída média 
por domicílio por 

região de Teresina

Produto 2

Produto 2

Domicílios por 
região de Teresina

Censo IBGE 
2000/2010/2019

Projeção de 
demanda de área 
construída para 

USO RESIDENCIAL 
nas áreas piloto



Observando os domicílios por região de Teresina, vemos que a região Centro Sul 
e Centro Norte em 2019 eram as que apresentavan maior número de domicílios, 
porém observando a taxa de crescimento, observa-se que a Zona Leste é a que 
possui maior crescimento.

Tabela 6. Domicílios por região de Teresina. 

Gráfico 6. Projeção de Domicílios por SDU.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Censo IBGE 2000-2010 e estimativa 2019.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base histórica IBGE 2000-2010 e estimativa 2019.

Com base nos dados observados, foi realizado a projeção de domicílios por Setor 
de Desenvolvimento Urbano (SDU) até 2040, que estão apresentados no Gráfico e 
na Tabela a seguir:

Domicílios Total 2000 2010 2019 TGCA 10-19

Leste 30.887
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46.075 61.698 3,71%

Sudeste 26.440 36.475 44.566 2,79%

Centro Norte 49.989 61.969 74.319 2,11%

Rural 12.377 13.057 12.310 -0,03%

Centro Sul 50.274 66.282 83.749 2,72%

Teresina 169.967 223.858 276.643 2,60%



PARTE 3

A representatividade de domicílios nas áreas piloto em relação a Teresina é de 
4,08% (2019), a meta do projeto é aumentar essa representatividade em 50% 
até 2040. Para que isso seja alcançado, seriam necessárias intervenções para a 
melhoria da infraestrutura local como calçadas acessíveis, transporte público de 
qualidade, acesso a outros modais que não o veículo individual, fachadas ativas e 
o uso misto de atividades.

Alternativamente, se considera também um cenário sem atratividade relativa 
incrementada das áreas piloto (cenário sem intervenções) com permanência 
da taxa de 4,08% de representatividade até 2040. Neste cenário sem 
intervenções, a área total para habitação ficaria em torno de 1/3 do que foi 
projetado para o cenário com intervenção e 1/5 no caso de atender a demanda 
por atividades econômicas.

Tabela 7. Projeção de Domicílios em Teresina.

Tabela 8. Incremento anual de domicílios por 
região de Teresina.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base histórica IBGE 2000-2010 e estimativa 2019.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base histórica IBGE 2000-2010 e estimativa 2019.
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Domicílios Total

Domicílios Total

2000 2010 2019 2020 2025 2030 2035

2035-20402030-20352025-20302020-20252019-20202010-20192000-2010

2040 TGCA 20-40

Leste

Leste

30.887

15.188

46.075

15.623

61.698

5.068

66.767

6.659

73.426

6.197

79.623

5.164

84.787

3.902

88.689 1,43%

Sudeste

Sudeste

26.440

10.035

36.475

8.091

44.566

3.310

47.877

3.021

50.898

2.811

53.709

2.343

56.052

1.770

57.822 0,95%

Centro Norte

Centro Norte

49.989

11.980

61.969

12.350

74.319

5.395

79.714

4.398

84.112

4.092

88.205

3.410

91.615

2.577

94.192 0,84%

Rural

Rural

12.377

680

13.057

747

12.310

587

12.897

836

12.061

778

11.282

648

10.634

490

10.144 -1,19%

Centro Sul

Centro Sul

50.274

16.009

66.282

17.467

83.749

6.469

90.218

6.944

97.163

6.462

103.625

5.385

109.009

4.069

113.079 1,14%

Teresina

Teresina

169.967

53.891

223.858

52.785

276.643

20.830

297.473

20.187

317.660

18.784

336.444

15.653

276.643

11.830

363.927 1,01%



Com base na meta de representatividade, foram realizadas as projeções de 
demanda por domicílio nas áreas piloto, apresentadas nas Tabelas a seguir:

Tabela 9. Representatividade das Áreas piloto 
e meta de representatividade em 2040.

Tabela 10. Projeção de demanda 
de domicílios nas áreas piloto.

Tabela 11. Incremento de domicílios 
nas áreas piloto.

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Domicílios Total

Domicílios Total

2019

2019

2021

2040

2022

2019-2040

2025 2030 2035 2040 TGCA 19-40
Área Piloto 

/ SDU

Área 1

Teresina

4.058

293.517

4.167

363.927

4.231

70.410

4.465 4.992 5.696 6.554 2,31% 2,76

Área 2

Áreas Piloto (1, 2 e 3)

5.210

5.210

5.453

5.453

5.588

10.304

6.052 6.967 8.005 9.076 2,68% 1,87

Área 3

Representatividade

2.716

4,08%

2.889

6,12%

2.989

14,63%

3.358 4.191 5.303 6.658 4,36% 3,84

Áreas Piloto*

*Áreas Piloto Total comparada com a cidade total de Teresina.

11.984 12.509 12.808 13.874 16.149 19.004 22.288 3,00% 2,96

Domicílios Total Total2035-20402030-20352025-20302022-20252021-20222019-2021

Área 1 109 64 234 527 705 858 2.496

Área 2 243 135 463 915 1.038 1.071 3.866

Área 3 173 100 369 832 1.113 1.355 3.942

Áreas Piloto 525 299 1.066 2.275 2.856 3.284 10.304



PARTE 3

Por meio da análise da área construída média por domicílio nas áreas piloto, 
foram realizadas as projeções de demanda futura. Observa-se que a Área 2 é a 
que possui maior superfície construída por domicílio, seguindo essa tendência 
para a demanda futura, chegando a um total de 301.546 m². Já a Área 1 é a que 
possui menor demanda por área construída, chegando a 142.292 m² no total.

Tabela 12. Área construída média por 
domicílio nas áreas piloto.

Tabela 13. Projeção de demanda de área 
construída nas áreas piloto.

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe
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Área Construída (m²)

Domicílios Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2019-2021

2019-2021

Área 1

Área 1

6.230

109

3.620

64

13.327

234

30.051

527

40.166

705

48.899

858

142.292

2.496

Área 2

Área 2

18.986

243

10.508

135

36.148

463

71.366

915

80.975

1.038

83.561

1.071

301.546

3.866

Área 3

Área 3

8.802

173

5.115

100

18.828

369

42.456

832

56.747

1.113

69.085

1.355

201.032

3.942

Áreas Piloto

Áreas Piloto

34.018

525

19.243

299

68.303

1.066

143.873

2.275

177.889

2.856

201.545

3.284

644.870

10.304



HIPÓTESE: taxa de 
crescimeneto de 

empregos a longo 
prazo equivale a 
1/4 da taxa atual

Projeção Total 
de Empregos em 

Comércio e Serviços 
Cenário World Bank 

(PIB BR = -5% em 2020)

Porcentagem de 
empregos nas áreas 
piloto em relação as 
regiões de Teresina

META: aumento de 
100% na concentração 

de empregos nas 
áreas piloto até 2040

Projeção de empregos 
por região de Teresina

Projeção de empregos 
nas áreas piloto

Área construída média 
por empregado (40m2)

Empregos por 
região de Teresina

Projeção de demanda 
de área construída para 
USO NÃO RESIDENCIAL 

nas áreas piloto

Setores: Comércio 
e Serviços

Para realizar a projeção do potencial de arrecadação nas Áreas Piloto é necessário 
compreender a demanda por áreas residenciais e não residenciais ao longo dos 
anos até um horizonte de 2040. Para isso, foi utilizado a metodologia descrita 
a seguir, considerando a projeção de empregos por região e compreendendo a 
representatividade das áreas em relação a essa demanda. Foi estabelecida uma 
meta de aumento de 100% na concentração de empregos nas áreas piloto até 
2040, comparado com a sua representatividade atual.

Projeção de demanda de área construída 
Não Residencial nas Áreas Piloto

3.3

Figura 24. Metodologia de projeção de área 
construída demandada nas áreas piloto 
para uso não residencial.

Fonte: Elaboração da equipe



PARTE 3

Observando os empregos por região em Teresina, identifica-se que houve um forte 
crescimento na zona Leste nos últimos anos, sendo que a região Central apresentou 
uma redução dos postos de trabalho ao longo dos anos. Para a projeção de empregos 
foi considerada a hipótese que, no longo prazo, essa taxa de crescimento seria 
equivalente a ¼ da taxa atual, seguindo uma tendência de estabilização das taxas de 
variação ao longo dos anos. Por exemplo, dificilmente ocorrerá o total esvaziamento 
da região Central, pois após uma redução de empregos, provavelmente ocorrerá uma 
desvalorização dos imóveis comerciais da região, sendo esperado uma atração de 
outras atividades comerciais pela sua oferta de infraestrutura e imóveis mais baratos, 
além disso deve-se ressaltar que há políticas de requalificação urbana para região, o 
que também corrobora para adoção dessa hipótese.

79

Tabela 14. Empregos por região de Teresina 
considerando todas as categorias.

Tabela 15. Empregos por região de Teresina 
considerando comércio e serviços.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base RAIS 2015 – 2018.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base RAIS 2015 – 2018.

A maior parcela dos empregos em Teresina está nos setores de comércio e 
serviços, os demais não possuem grande representatividade e regularidade na 
cidade, por isso, somente esses setores foram selecionados para as projeções.  

Empregos Total

Empregos 
Comércio e 

Serviços

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Leste

Leste

71.637

53.837

68.200

56.303

78.728

67.996

Sudeste

Sudeste

13.875

10.763

13.515

10.603

13.346

10.066

Centro Norte

Centro Norte

Centro Sul

Centro Sul

135.519

122.592

68.410

56.637

138.637

125.933

56.570

45.862

129.226

117.801

57.243

46.696

Teresina

Teresina

289.440

243.829

276.922

238.701

278.543

242.559

2018

2018

TGCA* 15-18

TGCA* 15-18

* Taxa Geométrica de Crescimento Populacional Anual

84.559

74.090

5,68%

11,23%

14.770

10.708

2,11%

-0,17%

121.818

110.776

54.991

45.015

-3,49%

-3,32%

-7,02%

-7,37%

276.138

240.589

-1,56%

-0,44%



Gráfico 7. Tendência de concentração de 
empregos de Comércio e Serviços por SDU.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base histórica RAIS 2015 – 2018.

Tabela 16. Representatividade atual dos 
empregos de comércio e serviços em Teresina.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base RAIS 2015 – 2018.
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Com base na projeção apresentada anteriormente, foi identificado a 
representatividade dos empregos nas áreas piloto em relação ao município de 
Teresina. Como dito anteriormente, foi estabelecida a meta de aumento de 100% 
da concentração de empregos até 2040, o que poderá ser alcançado por meio de 
intervenções que aumentem a atratividade das áreas de estudo.
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Tabela 17. Projeção de empregos de comércio 
e serviços até 2040.

Tabela 18. Projeção do incremento de 
empregos de comércio e serviços até 2040

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base histórica RAIS 2015 – 2018.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base histórica RAIS 2015 – 2018.

Empregos 
Comércio 
e Serviços

Empregos 
Comércio 
e Serviços

Leste

Sudeste

Centro Sul

Centro Norte

Teresina

2030-2035 2035-2040 2020-20402025-20302020-20252019-20202018-20192015-2018

20.252

55

11.816

11.621

3.240

2.043

193

1.333

788

4.357

1.464

309

3.819

1.321

6.913

13.016

1.278

9.544

5.242

29.079

12.094

1.020

6.413

4.137

23.663

12.093

902

4.836

3.624

21.455

11.333

703

2.645

2.779

17.460

48.536

3.902

23.437

15.782

91.657

2015 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 TGCA 20-40

Leste 53.837 74.090 76.133 74.669 87.685 99.778 111.872 123.205 2,54%

Sudeste 10.763 10.708 10.901 10.592 11.869 12.889 13.791 14.493 1,58%

Centro Norte 122.592 110.776 112.109 108.290 117.834 124.247 129.083 131.727 0,98%

Centro Sul 56.637 45.015 45.803 44.482 49.724 53.861 57.485 60.264 1,53%

Teresina 243.829 240.589 244.946 238.032 267.112 290.775 312.230 329.690 1,64%



Tabela 19. Representatividade de empregos 
e serviços nas áreas piloto.

Tabela 21. Projeção do incremento 
de empregos nas áreas piloto.

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Empregos 
Comércio 
e Serviços Total2035-20402030-20352025-20302022-20252021-20222019-2021

Área 1 17 26 87 160 223 219 731

Área 2 113 151 530 1.154 1.812 2.656 6.415

Área 3 14 21 75 160 259 364 893

Áreas Piloto 144 198 692 1.473 2.293 3.239 8.039

Tabela 20. Projeção de empregos em 
comércios e serviços nas áreas piloto.

Fonte: Elaboração da equipe

Empregos 
Comércio 
e Serviços 2019 2021 2022 2025 2030 2035 2040 TGCA 19-40

Área Piloto 
/ SDU

Área 1 911 928 954 1.041 1.200 1.423 1.642 2,84% 2,89

Área 2 3.117 3.230 3.381 3.911 5.064 6.876 9.532 5,47% 2,16

Área 3 570 584 606 680 840 1.099 1.463 4,59% 3,00

Áreas Piloto*

*Áreas Piloto Total comparada com a cidade total de Teresina.

4.598 4.742 4.940 5.632 7.105 9.398 12.637 4,93% 3,00

Empregos 
Comércio 
e Serviços 2019 2040 2019-2040

Teresina 244.946 336.603 91.657

Áreas Piloto (1, 2 e 3) 4.598 12.637 8.039

Representatividade 1,88% 3,8% 8,8%
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Para a projeção de demanda por área construída não residencial nas áreas 
piloto, foi utilizado uma área média de 40 m² por empregado, o que é geralmente 
utilizado. Observando a tabela abaixo com a projeção de demanda por área 
construída, é observado que a Área 2 é a que possui maior demanda até 2040, 
chegando a um total de 256.606 m². A Área 1 é a que possui menor demanda por 
área não residencial, chegando a 29.220 m² no total. 
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Tabela 22. Projeção de área construída 
não residencial nas Áreas piloto.

Fonte: Elaboração da equipe

Náo Residencial
Área Construída

Total2035-20402030-20352025-20302022-20252021-20222019-2021

Área 1 663 1.038 3.491 6.385 8.902 8.742 29.220

Área 2 4.535 6.024 21.190 46.150 72.463 106.245 256.606

Área 3 577 843 2.985 6.392 10.369 14.571 35.738

Áreas Piloto 5.766 7.905 27.666 58.926 91.733 129.558 321.564
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Na projeção foram utilizadas 
três formas de captura de 
receitas para o município: 
arrecadação pelo pagamento 
da Outorga Onerosa do Direito 
de Construir (OOCD), Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU) e 
Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI). 



PROJEÇÃO DE 
ARRECADAÇÃO NAS 
ÁREAS PILOTO4

HIPÓTESES E METODOLOGIAS DE CÁLCULO

SÍNTESE DAS PROJEÇÕES DE DEMANDA 
DE ÁREA CONSTRUÍDA

ARRECADAÇÃO NA ZONA CENTRO- NORTE (ÁREA 1)

ARRECADAÇÃO NA ZONA SUL (ÁREA 3)

ARRECADAÇÃO NA ZONA LESTE (ÁREA 2)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5



HIPÓTESES PARA CONFORMAÇÃO DAS PROJEÇÕES

Para a projeção de arrecadação nas áreas piloto será utilizado a projeção 
apresentada anteriormente para a demanda por área construída residencial e 
não residencial até 2040. 

Na projeção foram utilizadas três formas de captura de receitas para o município: 
arrecadação pelo pagamento da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OOCD), 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

Para o cálculo da arrecadação por meio da OOCD foram feitos em três cenários 
diferentes de descontos, previstos na legislação vigente, para as Áreas 1 e 2, como 
descrito na Figura abaixo, sendo que para Área 3 não estão previstos descontos. 
A explicação dos cenários encontra-se mais adiante.

Após o cálculo do potencial de arrecadação, foram propostas duas possibilidades de reajuste:

Reajuste por meio da valorização imobiliária das áreas piloto seguindo a taxa 
de crescimento geométrico da renda média do trabalhador de Teresina, que foi 
de 3,8% ao ano, sendo considerada uma taxa de 3,5% ao ano (mais conservadora) 
na valorização imobiliária nas Áreas 1 e 3. Na Área 2 foi considerada uma taxa 
de valorização imobiliária de 5,25%, sendo 1,5 vezes maior que as demais áreas 
devido a tendência de concentração de empregos na área e maior valorização 
imobiliária em relação as demais. Cabe ressaltar que tal fato pode gerar um 
aumento do valor da terra superior ao aumento da renda dos habitantes.

Reajuste da valorização imobiliária somada ao reajuste do valor venal dos imóveis em 
Teresina considerando novamente uma hipótese base e um cenário agressivo. A taxa de 
reajuste do valor venal foi calculada a partir da taxa média geométrica anual necessária 
para recuperar a perda potencial de arrecadação do IPTU de Teresina segundo a análise 
apresentada anteriormente, que o município possui uma perda potencial média de 51% 
na sua arrecadação. No cenário base, para recuperar o potencial de arrecadação do 
IPTU, foi considerado que a Prefeitura ajustaria o valor venal em um período de 19 anos 
a uma taxa de 2,19% ao ano. No cenário mais agressivo, foi considerado que a Prefeitura 
ajustaria o valor venal em 9 anos a uma taxa de 4,55% ao ano. Essas hipóteses consideram 
que há um processo lento e gradual para readequação das variáveis incidentes no IPTU, 
esses indicadores devem ser revistos em uma velocidade de reajuste que não gere um 
impacto econômico e social nos cidadãos de Teresina.

Hipóteses e metodologias de cálculo

4.1
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Figura 25. Metodologia de projeção do 
potencial de arrecadação nas Áreas piloto.

Fonte: Elaboração da equipe

1. DADOS

Projeção de 
demanda de área 

construída para uso 
RESIDENCIAL 

nas áreas piloto
CENÁRIO 1: desconto 
total em habitação e 
uso não residencial 

sem desconto

CENÁRIO ÚNICO: 
sem desconto

CENÁRIO 2: desconto 
total em habitação e 
desconto do uso de 

fachada ativa em uso 
não residencial

CENÁRIO 3: média 
dos cenários 1 e 2

Área 1 e 2

Área 3

Projeção de 
demanda de área 

construída para uso 
NÃO RESIDENCIAL 

nas áreas piloto

2. PROJEÇÃO DAS FORMAS DE ARRECADAÇÃO

Projeção de 
arrecadação 

pelo ITBI para 
cada área piloto

Projeção de 
arrecadação 

pelo IPTU para 
cada área piloto

Projeção de 
arrecadação 

com OOCD para 
cada cenário



Valorização 
Imobiliária nas 

Áreas Piloto

Reajuste do 
Valor Venal 
dos imóveis

Potencial de 
Arrecadação 
para cada um 
dos cenários e 
cada uma das 
áreas piloto

Cenário Base: 
2,19% ao ano

Cenário Agressivo: 
4,55% ao ano

3. POSSIBILIDADES DE REAJUSTE DA ARRECADAÇÃO 4. POTENCIAL
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METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DA OUTORGA ONEROSA

O Plano Diretor de Teresina coloca os seguintes índices de aproveitamento básico 
e máximo para as Áreas piloto:

Tabela 23. Índice de aproveitamento básico e 
máximo nas Áreas Piloto segundo o PDOT - 2019

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base Plano Diretor de Teresina, 2019.

IA Básico

Coeficiente de aproveitamento

IA Máximo

Área 1 Área 2 Área 3

1,5 1,5 1,5

4 6 3

O valor a ser pago pela Outorga Onerosa do Direito de Construir no município de 
Teresina, é calculado da seguinte forma:

V0 = Vmt x Aac x F
Sendo:

Vmt = valor venal

Aac = área acrescida em relação ao I.A. básico

F (fator de redução) = (At x I.A.básico)/ Ac, onde:

At : área do terreno

Ac : área construída

I.A. básico: índice de aproveitamento básico
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O PDOT-2019 define os seguintes incentivos de desconto de outorga onerosa do 
direito de construir que variam de acordo com a zona analisada:

HABITAÇÃO: Art. 68. O uso habitacional é estimulado com a finalidade de 
proporcionar possibilidade de moradia para a população com distintos perfis 
socioeconômicos, em localidades próximas ao sistema de transporte coletivo de 
Teresina.  Art. 69. O uso habitacional receberá o incentivo quando a edificação 
gerar, no mínimo, 8 unidades habitacionais com no máximo, 80m² de área.

FACHADA ATIVA: Art. 67. Constitui-se uma fachada ativa quando o térreo de 
uma edificação apresenta uso não residencial e integrado ao espaço público 
através de aberturas e vitrines localizadas no alinhamento predial, seguindo as 
seguintes características:

I - A fachada ativa deve possibilitar a visão da atividade localizada no interior da 
edificação pelo transeunte no passeio público e vice-versa; 
II - A fachada ativa deve integrar fisicamente o espaço público ao privado; 
III - A atividade que recebe a fachada ativa deve ser comercial ou de serviços; 
IV - A fachada ativa deve cobrir, no mínimo, 70% da respectiva testada na 
edificação, considerados neste cálculo as vitrines e os acessos.

EMPREENDIMENTO MISTO: Art. 73. Entende-se por empreendimento misto 
aquele que abriga moradias e uso (s) não residencial (is).

§ 1º No caso de edificação mista, no mínimo o térreo deverá ter uso não residencial.
§ 2º Quando o empreendimento for constituído de mais de 1 torre, seu enquadramento 
no Modelo DOTS será analisado pela Comissão Técnica Multidisciplinar.

PERMEABILIDADE VISUAL: Art. 72. Fica estabelecido o atributo permeabilidade 
visual, que consiste no fechamento do alinhamento frontal do terreno por vidro, 
grade ou outro material construtivo que garanta a visibilidade do interior do 
imóvel. Parágrafo único. A área de fechamento permeável deverá ser de, no 
mínimo, 80% do comprimento da fachada do imóvel.

USO ÂNCORA: Art. 70. Incluem-se como atividade âncora aquelas atividades 
urbanas que têm grande capacidade de polarização da população pela oferta de 
serviço e/ou de mercadorias em uma escala significativa, sendo essas:

I - Comércio varejista com mais de 5.000 m² de área total construída; 
II - Serviços relacionados à educação e à saúde com mais de 1.000 m² de área total; 
III - Serviços públicos de atendimento ao público.
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Habitação

Incentivos

Permeabilidade Visual

Fachada Ativa

Uso Âncora

Empreendimento Misto

Desconto Máximo

Área 1 Área 2 Área 3

55%

5%

65%

5%

-

-

15%

-

15%

20%

-

-

20%

95%

20%

100%

-

Sem Desconto

Tabela 24. Descontos da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir nas Áreas Piloto.

Fonte: Elaboração da Equipe,2020, base Plano Diretor de Teresina, 2019.
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As áreas pilotos possuem os seguintes incentivos:

Fora os descontos de acordo com a construção, Teresina coloca descontos iniciais 
para adaptação ao marco regulatório. No primeiro ano, após a aprovação da lei 
complementar que trata da OODC, a prefeitura dará 100% de desconto a todos 
os empreendimentos. No segundo ano, será dado 50% de desconto da OODC e 
somente a partir do terceiro ano que não terá nenhum desconto fora aqueles 
apresentados na tabela anterior.

A Área 3 não apresenta nenhum desconto de OODC segundo o marco regulatório, 
mas nas Áreas 1 e 2 foram considerados três cenários diferentes de desconto 
para a projeção da arrecadação: 

Cenário 1 (maior arrecadação – menores descontos): mais conservador, 
considerando que apenas a demanda residencial irá atender aos critérios para 
receber o desconto de outorga onerosa, pois a média dos últimos lançamentos  
em Teresina apresentam área útil inferior a 80 m², portanto, entendemos que o 
empreendedor imobiliário irá buscar o máximo possível de desconto para OODC. 
No entanto, para o uso não residencial não foram estimados descontos, uma 
vez que, para atender ao regramento, o mercado teria que mudar as tendências 
atuais do desenvolvimento imobiliário, por exemplo, no uso da fachada ativa que 
é pouco utilizada na cidade de Teresina. 

Cenário 2 (menor arrecadação – maiores descontos): mais agressivo, considerando 
que, além do desconto total no residencial, os empreendimentos não residenciais 
irão, pelo menos, aplicar a fachada ativa nas edificações, uma vez que para alcançar 
o desconto é mais provável a sua ocorrência nesse tipo de uso. 

Cenário 3 (mediano): cenário mediano onde todas as habitações atendem ao 
critério de desconto e metade dos usos não residenciais adotam a fachada ativa 
em seus empreendimentos.



O desconto de uso âncora não foi considerado nos cenários, pois serão empregados 
em poucos empreendimentos que possuem essa característica. Além disso, o uso 
misto das edificações não é visto como uma tendência no mercado de Teresina, 
conforme observado nas entrevistas com atores locais.Para o mercado imobiliário 
é mais conveniente atender aos critérios de desconto de habitação apenas, 
dado que ele já representaria um desconto superior a 50% da outorga onerosa 
do direito de construir, por isso, o desconto de uso misto seria empregado em 
poucos empreendimentos. Por fim, a permeabilidade visual apresenta uma baixa 
representatividade dos descontos e ainda possui pouca aplicação de acordo com 
as características dos imóveis locais.

METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DO IPTU

O IPTU, por sua vez, é calculado da seguinte forma:

IPTU = Al X VVm x AC
Sendo:

Al = alíquota

VVm = valor venal médio por área construída

AC = área construída

Para o cálculo do potencial de arrecadação foi utilizado uma alíquota para uso 
residencial de 0,7% e alíquota para uso não residencial de 0,9%, sendo o valor 
médio da alíquota aplicada no município.



95
PARTE 4

METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DO ITBI

O ITBI é calculado da seguinte forma:

ITBI = Al X VVm x AC

Sendo:

Al = alíquota

VVm = valor venal médio por área construída

AC = área construída

Para o cálculo do ITBI foi considerado que 50% dos imóveis passarão por um 
processo de transmissão imobiliária, considerando uma alíquota de 1,8%, valor 
médio aplicado no município de Teresina.



A seguir, estão apresentadas as tabelas resumo com o total da projeção de demanda por 
área construída nas Áreas Piloto até 2040, que foram calculadas nas seções anteriores 
e que serão utilizadas como base para o cálculo do potencial de arrecadação.

Síntese das projeções de demanda 
de área construída 

4.2

Tabela 25. Projeção de demanda por 
área construída na Área 1 até 2040.

Tabela 26. Projeção de demanda por 
área construída na Área 2 até 2040.

Tabela 27. Projeção de demanda por 
área construída na Área 3 até 2040.

Fonte: Elaboração da equipe

Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2019-2021

2019-2021

2019-2021

Residencial

Residencial

Residencial

6.230

8.802

18.986

3.620

5.115

10.508

13.327

18.828

36.148

30.051

42.456

71.366

40.166

56.747

80.975

48.889

69.085

83.561

142.292

201.032

301.546

Não Residencial

Não Residencial

Não Residencial

663

577

4.535

1.038

843

6.024

3.491

2.985

21.190

6.385

6.392

46.150

8.902

10.369

72.463

8.742

14.571

106.245

29.220

35.738

256.606

Total

Total

Total

6.893

9.379

23.521

4.658

5.958

16.532

16.817

21.813

57.338

36.435

48.847

117.516

49.068

67.116

153.438

57.640

83.656

189.806

2.171.513

236.770

558.152

Absorção

Absorção

Absorção

0,37%

1,38%

1,21%

0,25%

0,88%

0,85%

0,89%

3,21%

2,95%

1,93%

7,19%

6,06%

2,60%

9,88%

7,91%

3,06%

12,31%

9,78%

9,10%

34,84%

28,76%

Área Construída Meta (m²)

Área Construída Meta (m²)

Área Construída Meta (m²)
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Quando comparamos o total de área construída demandada nas áreas 
até 2040, vemos que a Área 1  e 2 possuem demanda superior quando 
considerado somente os lotes vazios, podendo ocupar uma parcela dos 
lotes subutilizados. A Área 3, apresenta demanda superior aos lotes vazios 
somados ao lotes subutilizados, podendo ocupar uma parcela das áreas com 
possibilidade de transformação. 

Tabela 28. Relação entre a oferta potencial 
de áreas e a demanda nas Áreas piloto.

Fonte: Elaboração da equipe

PARTE 4

Absorção

Absorção

Absorção

Demanda

Demanda

Demanda

Oferta Potencial

Oferta Potencial

Oferta Potencial

125.060

314.364

53.685

171.513

558.152

236.770

137%

178%

441%

387.172

864.408

159.651

171.513

558.152

236.770

44%

65%

148%

1.885.308

1.940.400

679.515

171.513

558.152

236.770

9%

29%

35%

Máximo Vazios
Máximo Vazios 
+ subutilizados

Máximo Total (com 
áreas de transformação)

Área 1

Área 2

Área 3
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Cálculo do IPTU e ITBI

Analisando a tabela dos valores venais aplicados na Área 1, foi possível estabelecer 
um valor médio de R$439,00 por área construída no piloto, a ser empregado no 
cálculo do potencial de arrecadação na área. A seguir estão as tabelas de IPTU e 
ITBI calculadas até 2040 na Área 1:

Tabela 29. Arrecadação por meio do IPTU (R$).

Tabela 30. Arrecadação por meio do ITBI (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

Arrecadação na Zona Centro- Norte (Área 1)

4.3 

Cálculo da Outorga Onerosa

Considerando um I.A. de 4 na Área 1 e o Fator de Redução igual a 0,38 por área 
construída, para o cálculo da OODC foi utilizado três cenários na Área 1:

Cenário 1: desconto em todo o residencial (55%) e nenhum desconto no 
não residencial.

Cenário 2: desconto em todo o residencial (55%) e desconto de fachada ativa no 
não residencial (15%).

Cenário 3: Média dos cenários 1 e 2.

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2019-2021

2019-2021

Residencial

Residencial

19.147

24.618

11.127

14.306

40.958

52.660

92.356

118.744

123.445

158.715

150.283

193.222

437.316

562.264

Não Residencial

Não Residencial

2.621

2.621

4.100

4.100

13.794

13.794

25.229

25.229

35.175

35.175

34.543

34.543

115.462

115.462

Total

Total

21.768

27.239

15.227

18.406

54.752

66.454

117.585

143.972

158.620

193.890

184.826

227.764

552.778

677.725

Área Construída Meta (m²)

Área Construída Meta (m²)
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A seguir estão apresentadas as tabelas de arrecadação em cada um dos cenários:

Tabela 31. Demanda de áreas construída 
acrescida ao potencial de construção básico.

Tabela 32. Cálculo da Outorga Onerosa Base.

Fonte: Elaboração da equipe

(sem descontos) Fonte: Elaboração da equipe

Outorga Onerosa 
Base (R$)

Área Acrescida 
Construída (m2)

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2019-2021

2019-2021

Área Acrescida (Aac) 
Residencial

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Total Base

Área Acrescida (Aac) 
Total

247.692

3.894

143.939

2.263

5.657.229

88.933

1.944.104

30.562

1.596.915

25.104

1.194.741

18.782

529.838

8.329

26.371

415

41.256

649

274.063

4.308

185.195

2.911

1.161.723

18.263

347.551

5.464

353.915

5.564

253.842

3.990

6.818.952

107.195

2.291.655

36.025

1.950.830

30.667

1.448.583

22.772

138.788

2.182

668.626

10.511

PARTE 4



Tabela 34.  Outorga Onerosa para o Cenário 2.

Tabela 35.  Outorga Onerosa para o Cenário 3.

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Tabela 33.  Outorga Onerosa para o Cenário 1.
Fonte: Elaboração da equipe

Isenções Outorga 
Onerosa (R$)

Isenções Outorga 
Onerosa (R$)

Isenções Outorga 
Onerosa (R$)

Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2035-2040

100%

100%

100%

2030-2035

2030-2035

2030-2035

100%

100%

100%

2025-2030

2025-2030

2025-2030

100%

100%

100%

2022-2025

2022-2025

2022-2025

100%

100%

100%

2021-2022

2021-2022

2021-2022

50%

50%

50%

2019-2021

2019-2021

2019-2021

0%

0%

0%

Total Base 
Cenário 3

Total Base 
Cenário 2

Total Base 
Cenário 1

-

-

-

39.583

39.583

39.583

2.935.662

2.935.662

2.935.662

1.069.257

1.069.257

1.069.257

878.303

878.303

878.303

657.108

657.108

657.108

291.411

291.411

291.411

-

-

-

11.861

3.094

20.628

-

-

-

51.444

42.677

60.211

640.966

167.209

1.114.723

199.842

52.133

347.551

203.501

53.087

353.915

145.959

38.076

253.842

3.576.628

3.102.871

4.050.386

1.269.099

1.121.390

1.416.808

1.081.805

931.391

1.232.218

803.066

695.184

910.949

79.803

20.818

138.788

371.214

312.229

430.199

Área Acrescida (Aac) 
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial



Síntese da arrecadação no Piloto 1

Com base no total arrecadado em cada um dos instrumentos apresentados 
anteriormente, temos o potencial de arrecadação total para os três cenários:

Tabela 36. Potencial de arrecadação total no Cenário 1 (R$).

Tabela 37. Potencial de arrecadação total no Cenário 2 (R$).

Tabela 38. Potencial de arrecadação total no Cenário 3 (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte da Arrecadação

Fonte da Arrecadação

Fonte da Arrecadação

* pago anualmente por todos os imóveis

* pago anualmente por todos os imóveis

* pago anualmente por todos os imóveis

Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2020-2021

2020-2021

2020-2021

IPTU*

IPTU*

IPTU*

10.884

10.884

10.884

26.111

26.111

26.111

187.837

187.837

187.837

757.069

757.069

757.069

1.468.099

1.468.099

1.468.099

2.339.818

2.339.818

2.339.818

4.789.819

4.789.819

4.789.819

ITBI

ITBI

ITBI

13.619

13.619

13.619

18.406

18.406

18.406

66.454

66.454

66.454

143.972

143.972

143.972

193.890

193.890

193.890

227.764

227.764

227.764

664.106

664.106

664.106

Outorga - Cenário 1

Outorga - Cenário 2

Outorga - Cenário 3

-

-

-

53.015

49.920

51.497

377.215

356.397

366.806

791.475

753.399

772.437

1.072.527

1.019.440

1.045.983

1.222.398

1.170.265

1.196.331

3.516.629

3.349.420

3.433.025

Total - Cenário 1

Total - Cenário 2

Total - Cenário 3

24.503

24.503

24.503

97.532

94.438

95.985

631.506

610.687

621.097

1.692.517

1.654.440

1.673.478

2.734.516

2.681.429

2.707.973

3.789.979

3.737.847

3.763.913

8.970.554

8.803.345

8.886.949
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Impacto da valorização imobiliária e do reajuste do valor venal na arrecadação

Com base no potencial de arrecadação serão propostas duas formas de 
reajuste que possibilitem o aumento desse potencial na área. Primeiramente 
o reajuste por meio da valorização imobiliária com uma taxa anual de 3,5 % ao 
ano para a Área 1:

Tabela 39. Potencial de arrecadação com a 
valorização imobiliária de 3,5 % ao ano (R$).

Tabela 40. Potencial de arrecadação com 
valorização imobiliária e reajuste do valor 
venal a 2,19% ao ano (R$).

Tabela 41. Potencial de arrecadação com 
valorização imobiliária e reajuste do valor 
venal a 4,55% ao ano (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Acrescentando a possibilidade de reajuste do valor venal do imóvel a uma taxa de 
2,19% ao ano (cenário base) e 4,55% ao ano (cenário agressivo):

Cenários

Cenários

Cenários

Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Total - Cenário 1

Total - Cenário 1

Total - Cenário 1

25.361

25.916

26.515

108.930

108.930

113.856

13.210.567

17.275.264

21.660.412

6.190.604

8.649.946

11.300.196

3.989.825

5.140.029

6.379.518

2.174.652

2.564.838

2.985.313

721.194

785.605

855.015

25.361

25.916

26.515

105.474

105.474

110.244

25.361

25.916

26.515

107.202

107.202

112.050

Total - Cenário 2

Total - Cenário 2

Total - Cenário 2

Total - Cenário 3

Total - Cenário 3

Total - Cenário 3

12.972.422

16.970.783

21.284.289

6.105.628

8.531.392

11.145.458

3.912.583

5.040.715

6.256.418

2.125.915

2.507.503

2.918.713

697.461

759.782

826.941

13.091.494

17.123.024

21.472.350

6.148.116

8.590.669

11.222.827

3.951.204

5.090.372

6.317.968

2.150.283

2.536.171

2.952.013

709.328

772.693

840.978



Arrecadação na Zona Cálculo do IPTU e ITBI

Analisando a tabela dos valores venais aplicados na Área 2, foi possível estabelecer 
um valor médio de R$870,00 por área construída no piloto, a ser empregado no 
cálculo do potencial de arrecadação. A seguir estão as tabelas de IPTU e ITBI 
calculadas até 2040 na Área 2:

Arrecadação na Zona Leste (Área 2)

4.4

Cálculo da Outorga Onerosa

Considerando um I.A. de 6 na Área 2 e o Fator de Redução igual a 0,25 por área 
construída. Para o cálculo da OODC foram utilizados três cenários na Área 2:

Cenário 1: desconto em todo o residencial (65%) e nenhum desconto no 
não residencial.

Cenário 2: desconto em todo o residencial (65%) e desconto de fachada ativa no 
não residencial (15%).

Cenário 3: Média dos cenários 1 e 2.

Tabela 42. Arrecadação por meio do IPTU (R$).

Tabela 43. Arrecadação por meio do ITBI (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2019-2021

2019-2021

Residencial

Residencial

115.649 64.007 220.192

Não Residencial

Não Residencial

35.520 47.177 165.953

Total

Total

151.170 111.184 386.145

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

434.716 493.248 509.001 1.836.815

361.432 567.507 832.078 2.009.667

796.149 1.060.755 1.341.079 3.846.482

148.692 82.295 283.105

35.520 47.177 165.953

184.212 129.472 449.057

558.921 634.176 654.430 2.361.619

361.432 567.507 832.078 2.009.667

920.354 1.201.683 1.486.508 4.371.286
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A seguir estão apresentadas as tabelas de arrecadação em cada um dos cenários:

Tabela 44. Demanda de área construída 
acrescida ao potencial de construção básico.

Tabela 45. Cálculo da Outorga Onerosa Base.

Fonte: Elaboração da equipe

(sem descontos) Fonte: Elaboração da equipe

Outorga Onerosa 
Base (R$) Total

Total

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2019-2021

2019-2021

Total Base

1.046.318

14.239

579.092

7.881

16.618.252

226.159

4.605.095

62.671

4.462.576

60.732

3.933.019

53.525

1.992.152

27.111

249.949

3.402

331.975

4.518

1.296.267

17.641

911.067

12.399

14.141.630

192.455

5.855.167

79.683

3.993.433

54.347

2.543.329

34.612

30.759.881

418.614

10.460.263

142.355

8.456.009

115.079

6.476.348

88.137

1.167.776

15.892

3.159.928

43.004

Área Acrescida 
Construída (m2)

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Total

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial
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Tabela 46.  Outorga Onerosa para o Cenário 1.

Tabela 47.  Outorga Onerosa para o Cenário 2.

Tabela 48.  Outorga Onerosa para o Cenário 3.

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Isenções Outorga 
Onerosa (R$)

Isenções Outorga 
Onerosa (R$)

Isenções Outorga 
Onerosa (R$)

Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2035-2040

100%

100%

100%

2030-2035

2030-2035

2030-2035

100%

100%

100%

2025-2030

2025-2030

2025-2030

100%

100%

100%

2022-2025

2022-2025

2022-2025

100%

100%

100%

2021-2022

2021-2022

2021-2022

50%

50%

50%

2019-2021

2019-2021

2019-2021

0%

0%

0%

Total Base 
Cenário 3

Total Base 
Cenário 2

Total Base 
Cenário 1

-

-

-

130.296

130.296

130.296

6.877.074

6.877.074

6.877.074

2.072.293

2.072.293

2.072.293

2.008.159

2.008.159

2.008.159

1.769.859

1.769.859

1.769.859

896.468

896.468

896.468

-

-

-

153.538

141.089

165.987

-

-

-

283.834

271.385

296.283

12.696.267

11.666.840

13.725.694

5.416.030

4.976.892

5.855.167

3.693.926

3.394.418

3.933.433

2.352.579

2.161.830

2.543.329

19.573.341

18.543.914

20.602.768

7.488.323

7.049.185

7.927.460

5.702.085

5.402.577

6.001.592

4.122.438

3.931.688

4.313.188

1.080.193

992.610

1.167.776

1.976.661

1.889.078

2.064.245

PARTE 4

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial



Tabela 49. Potencial de arrecadação total no Cenário 1 (R$).

Tabela 50. Potencial de arrecadação total no Cenário 2 (R$).

Tabela 38. Potencial de arrecadação total no Cenário 3 (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte da Arrecadação

Fonte da Arrecadação

Fonte da Arrecadação

* pago anualmente por todos os imóveis

* pago anualmente por todos os imóveis

* pago anualmente por todos os imóveis

Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2020-2021

2020-2021

2020-2021

IPTU*

IPTU*

IPTU*

75.585

75.585

75.585

186.769

186.769

186.769

1.331.597

1.332.597

1.332.597

5.253.017

5.253.017

5.253.017

10.027.580

10.027.580

10.027.580

16.172.326

16.172.326

16.172.326

33.047.873

33.047.873

33.047.873

ITBI

ITBI

ITBI

92.106

92.106

92.106

129.472

129.472

129.472

449.057

449.057

449.057

920.354

920.354

920.354

1.201.683

1.201.683

1.201.683

1.486.508

1.486.508

1.486.508

4.279.180

4.279.180

4.279.180

Outorga - Cenário 1

Outorga - Cenário 2

Outorga - Cenário 3

-

-

-

296.283

271.385

283.834

2.064.245

1.889.078

1.976.661

4.313.188

3.931.688

4.122.438

6.001.592

5.402.577

5.702.085

7.927.460

7.049.185

7.488.323

20.602.768

18.543.914

19.573.341

Total - Cenário 1

Total - Cenário 2

Total - Cenário 3

167.691

167.691

167.691

612.523

587.625

600.074

3.845.899

3.670.732

3.758.315

10.486.558

10.105.058

10.295.808

17.230.855

16.631.840

16.931.348

25.586.294

24.708.019

25.147.156

57.929.820

55.870.966

56.900.393

Síntese da arrecadação no Piloto 2

Com base no total arrecadado em cada um dos instrumentos apresentados 
anteriormente, temos o potencial de arrecadação total para os três cenários:
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Impacto da valorização imobiliária e do reajuste do valor venal na arrecadação

Com base no potencial de arrecadação serão propostas duas formas de reajuste 
que possibilite o aumento desse potencial de arrecadação na área. Uma 
possibilidade de reajuste é em decorrência da valorização imobiliária com uma 
taxa anual de 5,25 % ao ano para a Área 2:

Tabela 52. Potencial de arrecadação com a 
valorização imobiliária de 5,25 % ao ano (R$).

Tabela 53. Potencial de arrecadação com 
valorização imobiliária e reajuste do valor 
venal a 2,19% ao ano (R$).

Tabela 54. Potencial de arrecadação com 
valorização imobiliária e reajuste do valor 
venal a 4,55% ao ano (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

PARTE 4

Cenários

Cenários

Cenários

Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Total - Cenário 1

Total - Cenário 1

Total - Cenário 1

176.495

180.360

184.525

706.484

706.484

738.431

99.532.988

130.901.927

164.737.845

49.906.155

69.752.245

91.138.899

29.102.294

37.505.510

46.561.030

14.974.508

17.671.673

20.578.207

4.667.052

5.085.656

5.536.753

176.495

180.360

184.525

677.767

677.767

708.415

176.495

180.360

184.525

692.125

692.125

723.423

Total - Cenário 2

Total - Cenário 2

Total - Cenário 2

Total - Cenário 3

Total - Cenário 3

Total - Cenário 3

96.034.50248.197.910

67.368.590

88.027.405

28.094.451

36.209.357

44.954.187

14.432.779

17.034.155

19.837.465

97.783.74549.052.033

68.560.417

89.583.152

28.598.372

36.857.433

45.757.608

14.703.643

17.352.914

20.207.836

4.455.101

4.855.003

5.285.948

4.561.077

4.970.329

5.411.351

126.325.232

158.997.945

128.613.579

161.867.895



Cálculo do IPTU e ITBI

Analisando a tabela dos valores venais aplicados na Área 3, foi possível estabelecer 
um valor médio de R$612,00 por área construída no piloto, a ser empregado no 
cálculo do potencial de arrecadação. A seguir estão as tabelas de IPTU e ITBI 
calculadas até 2040 na Área 3:

Arrecadação na Zona Sul (Área 3)

4.5

Cálculo da Outorga Onerosa

Para a Área 3, foi considerado um I.A. de 3 e um Fator de Redução de 0,5 por 
área construída. Para o cálculo da OODC, foi utilizado um único cenário, sem 
descontos, uma vez que a legislação não prevê esse abatimento para a área.  
A seguir estão apresentadas as tabelas de arrecadação para este cenário único:

Tabela 55. Arrecadação por meio do IPTU (R$).

Tabela 56. Arrecadação por meio do ITBI (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

2022-20252021-20222019-2021

Residencial

Não Residencial

Total

Total2035-20402030-20352025-2030

48.482 28.174 103.708

3.181 4.644 16.442

51.663 32.818 120.150

233.854 312.574 380.531 1.107.323

35.207 57.115 80.261 196.849

269.061 369.688 460.792 1.304.173

2022-20252021-20222019-2021

Residencial

Não Residencial

Total

Total2035-20402030-20352025-2030

37.708 21.913 80.662

3.181 4.644 16.442

40.889 26.557 97.104

181.886 243.113 295.969 861.251

35.207 57.115 80.261 196.849

217.094 300.227 460.792 1.058.101

Área Construída Meta (m²)

Área Construída Meta (m²)
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Tabela 57. Demanda de área construída 
acrescida ao potencial de construção básico.

Tabela 58. Cálculo da outorga onerosa Base.

Tabela 59.  Outorga Onerosa para o Cenário Único.

Fonte: Elaboração da equipe

(sem descontos) Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

PARTE 4

Outorga Onerosa 
Base (R$)

Isenções Outorga 
Onerosa (R$)

Total

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2035-2040
100%

2030-2035

2030-2035

2030-2035
100%

2025-2030

2025-2030

2025-2030
100%

2022-2025

2022-2025

2022-2025
100%

2021-2022

2021-2022

2021-2022
50%

2019-2021

2019-2021

2019-2021
0%

Total Base

Total Base 
Cenário Único

4.401

550.817

-

2.557

320.091

160.046

100.516

12.580.542

11.869.679

34.542

4.323.298

4.323.298

28.374

3.551.218

3.551.218

21.228

2.656.864

2.656.864

9.414

1.178.253

1.178.253

289

36.138

-

422

52.757

26.379

4.690

586.955

-

2.979

372.849

186.424

17.869

2.236.449

2.173.932

7.286

911.864

911.864

5.185

648.891

648.891

3.196

399.997

399.997

118.385

14.816.991

14.043.611

41.828

5.235.162

5.235.162

33.558

4.200.109

4.200.109

24.424

3.056.861

3.056.861

1.493

186.802

186.802

10.907

1.365.055

1.365.055

Área Acrescida 
Construída (m2)

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Total

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial

Área Acrescida (Aac)
Residencial

Área Acrescida (Aac) 
Não Residencial



Síntese da arrecadação no Piloto 3

Com base no total arrecadado em cada um dos instrumentos apresentados 
anteriormente, temos o potencial de arrecadação total para o cenário único:

Tabela 60. Potencial de arrecadação total 
no Cenário Único (R$).

Tabela 61. Potencial de arrecadação com a 
valorização imobiliária de 3,5 % ao ano (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

Com base no potencial de arrecadação será proposto duas formas de reajuste que 
possibilite o aumento desse potencial de arrecadação na Área. Uma possibilidade 
de reajuste é em decorrência da valorização imobiliária com uma taxa anual de 
3,5 % ao ano para a Área 3:

Cenário Único Total2035-20402030-20352025-20302022-20252021-20222020-2021

Total 47.896 284.880 2.077.542 6.028.291 10.608.286 16.541.129 35.588.024

Fonte da Arrecadação

* pago anualmente por todos os imóveis

Total2035-20402030-20352025-20302022-20252021-20222020-2021

IPTU* 20.445 47.001 335.212 1.371.808 2.706.677 4.435.821 8.916.964

ITBI 25.832 32.818 120.150 269.061 369.688 460.792 1.278.341

Outorga - Cenário Único - 186.424 1.365.055 3.056.861 4.200.109 5.235.162 14.043.611

Total - Cenário Único 46.276 266.243 631.506 4.697.730 7.276.474 10.131.775 24.238.916
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Impacto da valorização imobiliária e do reajuste do valor venal na arrecadação

Acrescentando a possibilidade de reajuste do valor venal do imóvel a uma taxa de 
2,19% ao ano (cenário base) e 4,55% ao ano (cenário agressivo):

Tabela 62. Potencial de arrecadação com 
valorização imobiliária e reajuste do valor 
venal a 2,19% ao ano (R$).

Tabela 63. Potencial de arrecadação com 
valorização imobiliária e reajuste do valor 
venal a 4,55% ao ano (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

Cenário Único

Cenário Único

Total

Total

2035-2040

2035-2040

2030-2035

2030-2035

2025-2030

2025-2030

2022-2025

2022-2025

2021-2022

2021-2022

2020-2021

2020-2021

Total

Total

48.945

50.075

297.358

310.805

2.262.081

2.460.945

7.103.820

8.262.838

13.658.753

16.946.015

23.104.035

30.176.390

46.474.992

58.207.067



Adotou-se como hipótese 
desta avaliação que 
as intervenções nas 
áreas piloto segundo 
estratégias DOT poderão 
contribuir para uma maior 
atratividade imobiliária 
dessas áreas urbanas dentro 
do conjunto de Teresina. 
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AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS 
DE RECUPERAÇÃO DE 
MAIS-VALIAS FUNDIÁRIAS5

RESUMO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO NAS 
ÁREAS PILOTO 

IMPACTO DA POLÍTICA DE DESCONTOS NO CÁLCULO 
DA OUTORGA ONEROSA

IMPACTO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL E DA 
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

INTERVENÇÕES POSSIBILITADAS PELA ARRECADAÇÃO

5.1

5.2

5.3

5.4
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Adotou-se como hipótese desta avaliação que as intervenções nas áreas piloto 
segundo estratégias DOT poderão contribuir para uma maior atratividade 
imobiliária dessas áreas urbanas dentro do conjunto de Teresina. 

Sendo assim, os pilotos irão concentrar de forma incremental os novos 
empreendimentos, até atingir a representatividade de 50% no crescimento urbano 
previsto para a cidade nos próximos 20 anos. Isso implica, no total, por volta 
de172.000 m² de área construída no Piloto 1, 558.000 m² de área construída no 
Piloto 2, e 237.000 m² de área construída no Piloto 3. Os desenvolvimentos ocupam 
em grande parte vazios urbanos já existentes e áreas urbanas subutilizadas e, 
eventualmente, algumas áreas de transformação. 

Resumo do potencial de arrecadação 
nas Áreas piloto

5.1

Tabela 64. Crescimento urbano previsto em m² 
de novo teto construído nas 3 áreas piloto. 

Fonte: Elaboração da equipe

PARTE 5

Área Construída até 2025

% Absorção até 2040 
(m2 de teto desenvolvidos/ m2 disponíveis)

Área Construída até 2030

Área Construída até 2040

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3

28.368

9,10%

97.391

28,80%

37.150

34,80%

64.803 214.907 85.997

171.513 558.152 236.770



Vale observar que, para esta síntese de insumos da arrecadação, serão considerados 
somente os valores correspondentes as hipóteses das médias de Outorga Onerosa 
(Cenário 3). No caso particular do Piloto 3, uma vez que não há cenários alternativos, 
adotam-se os valores obtidos das análises realizadas (Cenário 1). 

Considerando esses ritmos urbanizadores nas áreas piloto, a arrecadação total 
da Prefeitura Municipal de acordo com a estrutura impositiva atual iria situar-se 
ao redor dos R$ 90 milhões.

Acima desses valores, a consideração de uma valorização imobiliária das 
propriedades permite um incremento de até R$ 146 milhões. Ainda considerando 
um reajuste do valor venal no tempo em 2,19% (reajuste moderado) ou 4,55% anual 
(reajuste agressivo), a arrecadação alcançaria por volta dos R$192 milhões para 
um reajuste moderado e por volta dos R$ 241 milhões para um reajuste agressivo.

O Piloto 2 é o que apresenta uma maior capacidade de arrecadação (cerca de 65% 
do total), seguido do Piloto 3 (cerca de 25%) e o Piloto 1 (cerca de 10%).

Neste capítulo é avaliado como a política de descontos no cálculo da Outorga 

Tabela 65. Arrecadação estimada 
para as três áreas piloto (R$).

Fonte: Elaboração da equipe

Arrecadação nas condições atuais *

* contempla: valor venal atual; valores dos imóveis atuais; cobrança de outorga onerosa nas 
hipóteses médias (cenário 3, inclui descontos máximos para os usos residenciais (55% no Piloto 1, 

e 65% no Piloto 2, não há desconto no Piloto 3); e correspondentes a hipóteses média para usos não 
residenciais (7,5% no Piloto 1; 7,5% no Piloto 2, não há desconto no Piloto 3) 

** hipóteses: 3,5% anual no Piloto 1; 5,25% anual no Piloto 2; 3,5% anual no Piloto 3 

Arrecadação supondo 
valorização imobiliáira ** (R$)

Arrecadação supondo atualizaçã 
 dos valores venais moderada 

(2,19% anual em todos os Pilotos) (R$)

Arrecadação supondo atualizaçã 
 dos valores venais agressiva 

(4,55% anual em todos os Pilotos) (R$)

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Total

8.886.949 56.900.393 24.238.916

13.091.494 97.783.745 35.588.024

17.123.024

21.472.350

128.613.579

161.867.895

46.474.992

58.207.067

90.026.259

146.463.264

192.211.595

241.547.313
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Onerosa pode impactar nas decisões dos empreendedores imobiliários. De acordo 
com a legislação atual, o Piloto 1 tem previstos descontos de até 55% nos usos 
residenciais, e até 95% quando combinam outras condições na conformação das 
edificações. No Piloto 2, os descontos previstos para usos residenciais alcançam 
até 65% e até 100% de desconto quando combinam outras características. O 
Piloto 3 não está sujeito a descontos. 

Foi realizado um cálculo simplificado, com o objetivo de ilustrar a 
representatividade dos valores economizados pelo empreendedores devido 
a política atual de descontos. Com isso, concluiu-se que esses montantes são 
pouco representativos se comparados com os valores finais de venda.

Impacto da política de descontos 
no cálculo da Outorga Onerosa

5.2



Tabela 66. Análise da política de descontos 
sobre a Outorga Onerosa como incentivo aos 
promotores imobiliários.

Fonte: Elaboração da equipe

A partir da análise dos valores da Outorga Onerosa e dos valores de mercado 
apresentados, observa-se que os descontos aplicados sobre à Outorga Onerosa 
representam 1,1% do valor do mercado. Acredita-se que essa magnitude do 
incentivo pode ser relativamente pouco relevante quanto à tomada de decisão 
dos empreendedores, sendo mais dirigida por fatores estritamente vinculados 
à demanda do mercado. Para este grupo, não compensaria os riscos derivados 
de empreender em áreas menos dinâmicas da cidade com a possibilidade de 
não atrair um número suficiente de interessados no desenvolvimento imobiliário. 

Teto desenvolvimento até 2040 (m2)

Valor da outorga onerosa por m2

Valor do desconto da outorga onerosa (R$)

Valor médio do m2 (R/m2 )

Valor da outorga onerosa sem desconto (R$)

Valor do desconto da outorga onerosa por m2 (R/m2 )

Valor total do estoque desenvolvido no mercado (R$)

Desconto máximo da outorga onerosa (%)

% do desconto sobre o valor no mercado por m2

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3

171.513

39,8

6.478.022

558.152

55,1

30.759.891

236.770

62,6

0

3.375

6.818.970

38

4.885

30.759.891

55

3.790

14.817.011

0

578.856.375

95

1,1%

2.726.572.520

100

1,1%

897.358.300

0

-
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Neste item é analisado o impacto da atualização dos valores venais e da valorização 
imobiliária na arrecadação da Prefeitura.  Para isso, comparam-se os valores de 
arrecadação apresentados no item 5.1, contrastando os incrementos estimados 
entre a arrecadação nas condições atuais e as demais situações.

Impacto da atualização do valor venal e da 
valorização imobiliária na arrecadação municipal

5.3

Tabela 67. Incremento da arrecadação supondo 
valorização imobiliária e atualizações dos valores 
venais em relação a situação arrecadatória atual. 

Fonte: Elaboração da equipe

Com a valorização imobiliária estimada para as 3 áreas piloto, a Prefeitura 
consegue incrementar a arrecadação em R$56 milhões nos próximos 20 anos. 
Com as atualizações propostas dos valores venais essa arrecadação iria se 
incrementar entre os R$ 102 milhões para a atualização moderada de 2,19% 
anual e os R$ 151 milhões para a atualização agressiva de 4,55% anual. 

Assim, com as atualizações dos valores venais propostas, a Prefeitura conseguiria 
arrecadar no Piloto 1 entre 93 e 142% a mais do que com a situação arrecadatória atual. 
No Piloto 2 esse incremento seria ainda maior, de entre 126 – 184% a mais, enquanto 
que no Piloto 3 os incrementos são semelhantes aos do Piloto 1, de entre 90 e 140%. 

Incremento da arrecadação supondo 
valorização imobiliária ** (R$)

** hipóteses: 3,5% anual no Piloto 1; 5,25% anual no Piloto 2; 3,5% anual no Piloto 3

Incremento da arrecadação supondo 
atualização dos valores venais moderada 

(2,19% anual em todos os Pilotos) (R$)

Incremento da arrecadação supondo 
atualização dos valores venais agressiva 

(4,55% anual em todos os Pilotos) (R$)

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Total

4.204.545 40.883.351 11.349.108

8.236.074 71.713.186 22.236.076

12.585.401 104.967.502 33.968.151

56.437.004

102.185.336

151.521.054



Para elaboração deste estudo, tem-se adotada a hipótese de um importante 
incremento da atração das áreas piloto que se traduz na sua capacidade de atrair 
empreendimentos imobiliários até atingir uma representatividade 50% maior que 
a atual apresentada pelos Pilotos em relação a Teresina. Para isso ser possível, 
é preciso realizar mudanças nas áreas Piloto que acentuem sua atratividade. 
Como já foi discutido, somente a política de descontos não será suficiente para 
o aumento do interesse do mercado imobiliário.

Porém, investimentos públicos ou público-privados na melhoria das condições DOT 
(e.g. mobilidade, espaço público, multiplicidade de atividades no entorno das estações 
de transporte coletivo, ou investimentos em infraestrutura e serviços urbanos básicos 
(existe um número relevante de moradores ainda com ligações precárias de esgoto) 
nos Pilotos, poderiam incrementar a atratividade das três áreas. Cabe ressaltar que 
estes investimentos podem ser recuperados por meio de arrecadações específicas 
para o setor imobiliário, como outorga onerosa, IPTU e ITBI.

Intervenções possibilitadas pela arrecadação

5.4

Valorização 
imobiliária

Incremento do 
desenvolvimento 

imobiliário

Investimentos em 
infraestrutura

Incremento da 
atratividade relativa 

de um território

Incremento da 
arrecadação pública

Mobilidade, espaço urbano, 
mitigação de riscos ambientais...
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Para esta análise são considerados os seguintes custos unitários:

Considerando as quantias disponíveis em relação ao nível de arrecadação atual, 
a partir da arrecadação prolongada ao longo de 20 anos, seriam possíveis alguns 
dos seguintes investimentos nas áreas Piloto:

Tabela 68. Custos unitários 
de atuações urbanísticas.

Tabela 69. Atuações urbanísticas 
possíveis com a arrecadação em relação 
as condições atuais (sem valorização 
nem atualização dos valores venais).

Fonte: Elaboração da equipe

Fonte: Elaboração da equipe

PARTE 5

Montante disponível (R$)

Custo de urbanização

Espaço público (m2 de passeios, praças, ruas)

Custo da infraestrutura de abastecimento de água

Abastecimento de água (novas ligações)

Custo da infraestrutura de abastecimento de esgoto

Esgoto sanitário (novas ligações)

Custo médio da construção civil no Piauí

Equipamentos públicos (m2 de teto)

Piloto 1

ValorCusto

Piloto 2

Unidade

Piloto 3

Fonte

Total

8.886.949

150

56.900.393

R$/m2

24.238.916

Consórcio MCRIT/US

59.246

1.700

379.336

R$/ligação

161.593

Governo Estado Piauí (2015)

5.228

5.000

1.777

1.100

33.471

R$/ligação

11.380

R$/m2

14.258

4.848

Sinapi (2019)

8.079 51.728 22.035

90.026.259

600.175

52.957

18.005

81.842

Governo Estado Piauí (2015)



Considerando também os impactos da valorização imobiliária e da atualização 
agressiva dos valores venais (4,55% anual) apresentado no item 5.3:

Tabela 70. Atuações urbanísticas possíveis com a 
arrecadação considerando valorização imobiliária 
o atualização dos valores venais (4,55%). 

Fonte: Elaboração da equipe

Com mecanismos de recuperação de mais-valias aplicados nas três áreas Piloto, 
seria possível financiar:

- Entre 18.000 e 48.000 novas ligações à rede de esgoto;

- Urbanizar entre 600.000 m² e 1.600.000 m² de espaço público;

- Construir entre 81.000 e 219.000 m² de teto para novos equipamentos públicos.

Montante disponível (R$)

Espaço público (m2 de passeios, praças, ruas)

Abastecimento de água (novas ligações)

Esgoto sanitário (novas ligações)

Equipamentos públicos (m2 de teto)

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Total

21.472.350 161.867.895 58.207.067

143.149 1.079.119 388.047

12.631

4.294

95.216

32.374

34.239

11.641

19.520 147.153 52.916

241.547.313

1.610.315

142.087

48.309

219.588
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O impacto DOT depende 
das características urbanas 
e territoriais nas proximidades 
do transporte público.



PROPOSTAS DE 
INTERVENÇÃO PARA 
MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DOT DAS 
ÁREAS PILOTO 

6
INTRODUÇÃO

CRITÉRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DE ESTRATÉGIAS DOT

ESTRATÉGIAS URBANAS PARA CATALISAR 
O DESENVOLVIMENTO NAS ÁREAS PILOTO

PROPOSTAS PARA DESENVOLVIMENTO 
DE TERMINAIS DE TRANSPORTE INTEGRADOS 

ANÁLISE DA SUSCEPTIBILIDADE 
À EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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PARTE 6

O impacto de um DOT depende de características urbanas e territoriais nas 
proximidades do transporte público, tais como:

• Densidade populacional média e alta.

• Sistema policêntrico de cidades ou bairros.

• Alto número de estações de transporte público.

• Existência de moradias populares em torno das estações.

• Uso misto de atividades em torno das estações e corredores de 
transporte coletivo de massa.

• Acessibilidade para pedestres entre os locais de transporte público e as 
áreas ao redor (paradas de transporte coletivo próximas as principais 
atividades, mais ruas locais que arteriais, poucas interseções e becos 
sem saída e grandes zonas caminháveis).

PROPOSTAS PARA DESENVOLVIMENTO 
DE TERMINAIS DE TRANSPORTE INTEGRADOS 

ANÁLISE DA SUSCEPTIBILIDADE 
À EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA

Introdução

6.1



PRINCÍPIOS GERAIS DE DESENHO

Várias estratégias podem ser previstas para promover o sucesso DOT associado aos 
corredores de transporte. Eles podem incluir ações que apoiam a seguinte lógica:

Corredores dinâmicos da cidade. Melhorar as condições de caminhabilidade no 
corredor onde os serviços de ônibus são implementados. Calçadas mais amplas 
facilitam o deslocamento de pedestres, apoiam as atividades econômicas locais e 
aumentam a atratividade geral do corredor. O dinamismo econômico local facilita 
o número de viagens de transporte coletivo e melhora a vizinhança.

Melhorar a acessibilidade nos bairros a partir das estações DOT. Definir uma 
rede de ruas secundárias de “vizinhança”, onde o espaço geral para veículos 
motorizados diminui e o espaço para pedestres e ciclistas aumenta. Isso deve 
garantir condições adequadas de acesso a eixos comerciais e corredores de 
transporte público de bairros, tanto a pé quanto de bicicleta. Em áreas climáticas 
quentes, a promoção de infraestrutura verde e sombras nessas redes de ruas 
facilitará o conforto das pessoas que caminham ou se encontram nas ruas.

Criação de lugar. definir centralidades visíveis e identificar espaços singulares 
que podem ser observados como sementes do desenvolvimento do bairro, como 
praças públicas ou interseções das principais avenidas ou instalações urbanas, 
como mercados ou centros de saúde. Usar esses espaços singulares para 
promover as centralidades dos bairros, vinculadas aos corredores anteriores 
e às redes de ruas secundárias. Na ausência de espaços ou ativos adequados, 
identificar parcelas subutilizadas que possam se unir nessa estratégia buscando 
a criação de centralidades.

Estações de transporte integradas. Buscar estratégias para integrar ainda 
mais as estações de transporte coletivo de massa nas ruas e praças do bairro, 
fornecendo acesso seguro aos serviços de transporte e promovendo atividades 
econômicas nos corredores de transporte. Desenhar projetos específicos para 
melhorar a integração de terminais de transporte com os comércios e ruas do 
entorno, promovendo atividades econômicas dentro e ao redor dos terminais.

Critérios para a implementação de estratégias DOT

6.2



Figura 26. Proposta de intervenção DOT em 
um Piloto 1 de Teresina, mais detalhadamente 
em capítulos posteriores.

Fonte: MCRIT, Urban Systems para o BID e cidade de Teresina, PI (Brasil) 2020



PROJETOS DOT FOCADOS EM CRITÉRIOS DE SEGURANÇA 
E CONFORTO PARA OS MORADORES

Os problemas clássicos que dificultam o desenvolvimento de bairros inclusivos 
com uma paisagem urbana de qualidade geralmente decorrem de déficits 
evidentes de capacidade de caminhabilidade, espaço insuficiente para pedestres 
e ciclistas, simultaneamente ao excesso de capacidade dos carros, provocando 
padrões de condução irregulares e velocidade excessiva, induzindo desafios à 
segurança viária.

Frequentemente observamos casos tais como:

• Faixas de rolamento largas, favorecendo a alta velocidade dos veículos.

• Falta de definição e delimitação adequada do espaço para veículos 
motorizados nas interseções, aumentando o risco de acidentes 
e atropelamentos.

• Calçadas estreitas e desconfortáveis, sem travessias para pedestres. 
Itinerários confusos para pedestres.

• Ausência de espaços de lazer, descanso e de socialização entre 
cidadãos, apesar da grande superfície disponível.

• Obstáculos para pessoas com mobilidade reduzida.

• Falta de ciclovias e ciclofaixas.

A transformação de espaços urbanos subutilizados para uso dos pedestres é 
uma oportunidade a ser considerada, como, por exemplo, o estreitamento de 
ruas excessivamente largas e aproveitamento de vagas de estacionamento. 
Tais alterações apresentam um potencial de impacto na vida social das ruas 
e nas atividades econômicas. Os custos associados a essas intervenções 
podem ser relativamente baixos se comparados com grandes intervenções em 
infraestrutura. Nesse sentido, uma prática cada vez mais comum é o urbanismo 
tático, apresentado na figura a seguir.
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Figura 27. Transformação do espaço urbano destinado 
a carros para um ambiente mais seguro e inclusivo, 
proporcionando áreas para caminhar, ir de bicicleta e 
encontro  entre cidadãos. Em Rionegro, Colômbia, 
a intervenção baseada nas estratégias de “Urbanismo 
Tático” durou 15 dias e custou US $ 10.000.

Fonte: IAA, MCRIT & Ibergeo 2019. (https://www.youtube.com/watch?v=p0rUvUL9IX4)

https://www.youtube.com/watch?v=p0rUvUL9IX4


IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE BRT COM CRITÉRIOS DE 
EFICIÊNCIA ESPACIAL

Garantindo o direito de passagem exclusivo para o ônibus

Embora o sistema BRT não sejam o único modelo adequando para a estratégia 
DOT, é bastante utilizado nos países da América Latina e merece atenção. Sendo 
assim, um direito de passagem dedicado é vital para garantir que os ônibus 
possam mover-se rapidamente e sem entraves por congestionamento. O desenho 
físico é crítico para a autoimposição da passagem, sendo que as faixas dedicadas 
tem maior significado nas áreas mais congestionadas. 

Por isso, na implantação de um sistema BRT, recomenda-se que as faixas 
reservadas para ônibus estejam segregadas fisicamente dos outros tráfegos, 
exceto quando for necessário permitir o acesso a uma propriedade. 

Considerando a implantação tipicamente urbana do BRT, é indicado que os 
mecanismos de segregação garantam uma paisagem urbana requalificada, e 
uma permeabilidade transversal relativamente alta das vias para os pedestres 
e ciclistas. Por exemplo, é indicado evitar implantação de barreiras duras como 
separações rodoviárias ou barreiras new jersey.  Abaixo mostram-se exemplos 
desta estratégia:

Figura 28. Separação por meio de canteiro 
ajardinado (esquerda) e separação por 
canteiro ligeiro (direita).

Fonte: MCRIT, 2019
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Largura de faixas mínima

Considerando a habitual falta de espaço disponível em vias urbanas consolidadas 
para a implantação de um sistema BRT, é recomendável que sejam disponibilizadas 
faixas com larguras mínimas para os veículos individuais, garantindo o máximo 
possível de espaço para o transporte coletivo, pedestres e ciclistas. Na figura 
abaixo mostra-se de forma muito evidente como o uso racional do espaço viário 
permite recuperar grande quantidade de espaço para novos usos. 

Figura 29. Exemplo real de como larguras 
menores para veículos individuais permite 
incrementar o espaço para pedestres. Acima, 
caixa da Avenida do Estado em Balneário de 
Camboriú, Santa Catarina; abaixo, exemplo de 
ruas em Barcelona, Espanha.

Fonte: MCRIT para o desenvolvimento do projeto de BRT da Foz do Itajaí, para a AMFRI e Banco Mundial 2020

Com 20m de seção e 
um mesmo número de 
faixas, o exemplo abaixo 
dedica 50% do espaço da 
via para pedestres, 
enquanto o exemplo 
acima dedica só o 20%.



Reconciliando a performance do BRT com a minimização de impactos 
da implantação da infraestrutura

Os projetos de BRT tipicamente preveem plataformas reservadas bidirecionais de 
grande largura, as vezes com faixas para ultrapassagem de ônibus. A implantação 
destas plataformas habitualmente se localiza na área central das vias, onde os 
conflitos com o outro tráfego podem ser minimizados, especialmente por causa 
dos giros e os acessos a propriedades vizinhas. 

Porém, esta estratégia requer grande quantidade de espaço disponível, já que a 
plataforma central de ônibus precisa pelo menos de 10 a 12 metros de largura 
com um desenho “mínimo”, com plataforma de embarque central. Esta solução 
pode ser interessante para grandes avenidas a partir de 25 metros de largura, 
com dupla direção de circulação. 

Quando a largura das vias não é suficiente, pode-se optar por implantar o BRT em 
sistemas binários, introduzindo somente uma faixa para ônibus em cada uma das 
vias, e aproveitando parte do espaços existente nas calçadas para implantação de 
pontos dos parada.

Figura 30.  Racionalização do uso do espaço 
viário em São Paulo.

Fonte: WRI Brasil, 2018
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Figura 31.  Enfoque extensivo para implantação 
de BRT (esquerda). Ocupação mínima para um 
BRT com plataforma central (direita).

Figura 32.  Os sistemas BRT de Seoul (esquerda) 
e Portland (direita) servem de referência por 
serem bem integrados urbanísticamente com 
segregação suficiente, sem criar barreiras, com 
uso de faixas de ônibus unidirecionais.

Semana (site web), 2020 (esquerda), Institute for Transportation and Development Policy (ITPD), 2015 (direita)

International Association of Public Transport (UITP), 2019 (esquerda), Wikipedia, 2017 (direita)



A seguir encontram-se as estratégias urbanísticas para cada uma das áreas em 
estudo. Para a elaboração dos modelos tridimensionais foi considerado o potencial 
construtivo máximo das áreas, portanto, o índice de aproveitamento máximo e a taxa 
de ocupação máxima dos lotes. Nesses modelos foram considerados apenas os lotes 
vazios e subutilizados presentes nas áreas em estudo.

ÁREA 1 – ZONA CENTRO-NORTE

 
Características existentes que apoiam as estratégias DOT

• Eixo Principal: Av. Duque de Caxias

• Presença do Terminal de Integração Buenos Aires

• Área localizada entre o aeroporto (a Oeste) e o parque da cidade (a Leste) 

• Contém uma área para a implementação de um empreendimento 
“Minha Casa, Minha Vida”1, programa de habitação social. 

Linhas estratégicas da intervenção

• Desenvolver uma centralidade apoiada sobre a interseção da Rua Território 
Fernando de Noronha com a Av. Duque de Caxias e os lotes agora vazios / 
subutilizados na proximidade do hospital Unimed Teresina Primavera. 

• Esta centralidade poderá ser valorizada, por estar próxima ao aeroporto, 
com a instalação de empreendimentos terciários ou equipamentos 
polivalentes para comunidade local / aerotrópolis

• Desenvolver uma “rede de bairro” - itinerários para pedestres e ciclistas 
que interliguem o bairro e as paradas ao sistema de transporte coletivo 
na Av. Duque de Caxias e a Rua Território Fernando de Noronha

• Promover uma melhor integração do terminal de ônibus Buenos Aires com 
o bairro, formando um centro de atividades comerciais (mercado) acessíveis 
pelos residentes locais e pelos passageiros em trânsito no terminal. Melhorar 
as condições de acesso e a segurança viária no entorno do terminal. 

1. ‘Minha Casa, Minha Vida’ é uma iniciativa do Governo Federal que oferece condições atrativas para o financiamento de moradias nas áreas urbanas 
para famílias com renda familiar bruta de até R$7.000,00 por mês. Desde o dia 26 de agosto de 2020, as operações de financiamento contratadas 
com recursos do FGTS integram o ‘Programa Casa Verde e Amarela’, conforme Lei nº 14.118/2021. Fonte: https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/
minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx. Acesso em: 15 de mar. de 2021

Estratégias urbanas para catalisar 
o desenvolvimento nas áreas Piloto

6.3
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Detalhamento da estratégia urbana proposta

O principal objetivo da estratégia é desenvolver uma nova centralidade apoiada 
sobre a interseção da Rua Território Fernando de Noronha com a Av. Duque de 
Caxias e os lotes agora vazios / subutilizados na proximidade do hospital Unimed 
Teresina Primavera. Para isso, propõe-se promoção da atividade comercial, a 
requalificação do espaço público, com a criação de uma praça, e a habilitação 
dos serviços de bairro. Na Rua Território Fernando de Noronha existem muitos 
lotes vazios e subutilizados, tornando-a uma área de potencial interesse para 
o desenvolvimento urbano e habitacional. Por esse eixo, é possível conectar 
desenvolvimentos futuros com os empreendimentos do entorno do aeroporto 
(conceito de “Aerotrópolis”). 

É proposto também a requalificação das calçadas, com adaptação das 
larguras, continuidade de materiais, eliminação de obstáculos e implantação 
de árvores para sombreamento, ao longo da Av. Duque de Caxias e da Rua 
Território Fernando de Noronha.Assim é possível melhorar as condições 
de caminhabilidade e ao mesmo tempo favorecer as atividades comerciais 
existentes e novas ao longo destas avenidas, ligando-as ao norte com o terminal 
de ônibus e a zona comercial existente na Av. Jerumenha. 

Figura 33. Perfil de Altura das Edificações 
na Rua Território Fernando de Noronha.

Fonte: Elaboração da equipe.

(aeroporto)



Vale ressaltar a existência de uma “rede de bairro” que propõe a criação de 
entornos seguros e de qualidade que promovam os deslocamentos a pé e de 
bicicleta e melhorem a acessibilidade entre o bairro e os pontos de parada de 
ônibus da Av. Duque de Caixas, o parque da Cidade e a Rua Território Fernando de 
Noronha. Nestas vias, propõe-se a regularização dos pavimentos, o ordenamento 
das vagas de estacionamento, a implantação de vegetação para criação de 
sombras, visando um melhor conforto para a caminhada e deslocamentos em 
bicicleta. Além disso, é proposto a limitação da velocidade de circulação dos 
carros. Essa rede de ruas é composta por um eixo norte-sul constituído pela Rua 
Alto Longá, Rua Amarante, Av. Jerumenha e um eixo oeste-leste constituído pela 
Rua Batalha do Jenipapo, Rua Gonçalves Ledo, a extensão da Rua Projetada Cinco 
até Rua Alto Longá e a Q. Tres. A rede também incorpora outras ruas vizinhas: R. 
Barras, R. Santa Fé, R. Benfica e R. Projetada Cinco.

Figura 34. Perfil de Altura das Edificações 
na Avenida Duque de Caxias.

Fonte: Elaboração da equipe.
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Figura 35. Esquema de implantação DOT para 
Área Piloto 1 - Zona Centro Norte. Criação de uma 
nova centralidade.

Fonte: Elaboração da equipe.
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Figura 36. Esquema de Implantação DOT. 
Visão geral da área.

Fonte: Elaboração da equipe.
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Figura 37. Comparação entre a situação 
existente e a proposta de intervenção.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Google Earth, 2019.
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ÁREA 2 – ZONA LESTE

 
Características existentes que apoiam as estratégias DOT

• Eixo Principal: Av. Presidente Kennedy (norte - sul), com corredor de 
ônibus e paradas com abrigo tipo BRT.

• Av. Dom Severino ligando a área do Piloto com o novo centro urbano nos 
bairros emergentes de Jóquei e Fátima. 

Linhas estratégicas da intervenção

• Promover um espaço de nova centralidade na interseção da Av. 
Presidente Kennedy / Av. Dom Severino. 

• Densificar a Av. Presidente Kennedy e a Av. Dom Severino e incentivar o 
uso misto do solo. 

• Melhorar as condições de urbanidade das Av. Presidente Kennedy 
e Av. Dom Severino.

• Ampliar o valor potencial de mercado.
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Detalhamento da estratégia urbana proposta

O objetivo da estratégia é criar uma área de nova centralidade na interseção da 
Av. Presidente Kennedy com a Av. Dom Severino para incentivar a densificação e 
ocupação de uso misto, aproveitando as estações de transporte coletivo recém-
criadas. Essa centralidade terá que rentabilizar a proximidade da região aos bairros 
de Jóquei, Fátima e Horto, locais de alta demanda imobiliária e verticalização. Ao 
longo desses eixos principais, sugere-se o alargamento de calçadas assim como 
o plantio de árvores para fornecer proteção solar para priorizar os pedestres e 
acomodar com segurança o comércio nas ruas.

 A densificação da Av. Presidente Kennedy e Av. Dom Severino é alcançada por meio 
de da inserção de zoneamento misto do uso do solo e do incentivo à verticalização, 
tornando a nova centralidade em um modelo orientado aos negócios (Business 
Oriented Model). No entanto, devido à falta de espaço público na área, é proposta a 
criação de uma praça pública com a prestação de serviços culturais e comerciais 
no centro do cruzamento, para atuar como um catalisador do desenvolvimento no 
restante da área, juntamente com a melhoria da paisagem urbana existente.

Por fim, sugere-se que o valor potencial de mercado se distribua desde a nova 
centralidade para fora, mas mantendo o zoneamento residencial nos limites da 
área por meio da mistura de alturas das edificações.

Figura 38. Esquema de Implantação DOT. 
Fonte: Elaboração da equipe.



Figura 39. Esquema de Implantação DOT e desenvolvimento 
de uma centralidade urbana na interseção das Av. Kennedy 
e Dom Severino, Área Piloto 2 - Zona Leste.

Fonte: Elaboração da equipe.
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Figura 40. Esquema de Implantação DOT.
Fonte: Elaboração da equipe.
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Figura 41. EsquemA de Implantação DOT.
Fonte: Elaboração da equipe.
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Figura 42. Comparação entre a situação 
existente e a proposta de intervenção.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Google Earth, 2019.
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ÁREA 3 – ZONA SUL

 
Características existentes que apoiam as estratégias DOT

• Eixo principal: Av. Barão de Castelo Branco.

• Área de interesse do Mercado Imobiliário, caracterizada como a “Nova 
Zona Leste”, com preços mais baixos do que na zona Leste. 

• Localização Estratégica – fácil acesso para o Centro antigo, novo Centro, 
Centros médicos e hospitalares e presença dos três maiores Shoppings 
Center de Teresina.

• Ponto de parada do metrô próximo à área de intervenção.

• Urbanização da beira do rio Poti em andamento (Av. Padre Florêncio), 
com forte verticalização nos bairros vizinhos .

• Equipamentos existentes (Hospital, Maternidade, Igreja, Policia Militar).

Linhas estratégicas da intervenção

• Desenvolver uma nova centralidade: Av. Barão de Castelo Branco/Av. 
São Raimundo, aproveitando praças já existentes e vazios urbanos / 
lotes subutilizados.

• Criar espaço público de qualidade e novas praças.

• Criar uma malha de vias calmas. 

• Implantar itinerário para acesso do pedestre à estação do metrô.

• Implantar tinerários para acessos à beira rio. 
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Figura 43. Esquema de Implantação DOT. 
Fonte: Elaboração da equipe.
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2. criar espaço público de alta qualidade
- habilitar oportunidades de espaço público adequado
- promover ligações de pedestres de boa qualidade
- alargar pavimentos existentes, reduzir largura de faixas 
de automóveis para acalmar o tráfego

3. ligar à estação de metro e o rio
- Ligar  à estação de metrô através R. São Lourenço
- Criar um passeio pelo rio para melhorar o espaço público 
para habitação futura
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Detalhamento da estratégia urbana proposta

Pelo fato da Área 3 se localizar fora da abrangência dos corredores de ônibus e por 
ser uma área de interesse imobiliário, caracterizada como a “Nova Zona Leste”, 
o objetivo principal da estratégia baseia-se na melhoria da caminhabilidade e 
da acessibilidade local do bairro. A estratégia estabelece uma nova centralidade 
na interseção da Av. Barão de Castelo Branco com a Av. São Raimundo por ter 
uma maior potencialidade de desenvolvimento urbano ao apresentar um maior 
número de lotes vazios e subutilizados. Além disso, a centralidade encontra-se 
também próxima do hospital da região e pode aproveitar a presença de atividades 
comerciais no Norte (ZC4-02). 

A estratégia proposta visa incentivar a densificação da Av. Barão de Castelo Branco 
e Av. São Raimundo, promovendo ocupações de uso misto com pisos térreos com 
atividades comerciais dinâmicas. Para isso, é necessário fortalecer a atratividade 
da área tanto para pedestres quanto para comerciantes através de alargamentos 
de calçadas, implantação de mobiliário urbano de qualidade e plantio de árvores 
que forneçam proteção solar. 

Além disso, a estratégia aproveita os espaços públicos subutilizados existentes 
e também propõe a criação de novos espaços de alta qualidade, vinculando-os 
por meio de uma “rede de bairro” constituída por ruas com preferência para 
pedestres e ciclistas que permitam um melhor gerenciamento de tráfego. As 
ruas ao redor da Praça Zezinho Holanda são previstas como ruas de uso para 
pedestres e estendem-se até à Av. Barão de Castelo Branco, juntamente com R. 
Maçom Manoel Gregório e a R. Francisco Félix Filho. Outras ruas propostas para 
uso de pedestres são, no eixo norte-sul, a R. Álvaro Freire, Praça Cel. José Ribeiro 
de Araújo e R. São Lourenço, e no eixo oeste-leste, a R. Des. João Pereira e a Av. 
Abdias Neves.

Finalmente, a estratégia visa ligar o bairro com o metrô (Estação Ilhotas), 
melhorando a acessibilidade pela R. São Lourenço e até o rio Poti, por meio do 
alargamento de calçadas e o plantio de vegetação ao longo da Av. São Raimundo. 
Sugere-se incentivar construção de edificações com as máximas alturas 
permitidas para fins residências em direção ao Rio. Também é proposto a criação 
de um entorno agradável para caminhar na beira do rio, melhorando o espaço 
público para futuros empreendimentos residenciais. 
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Figura 44. Seção da Avenida Barão de 
Castelo Branco.

Figura 45. Perfil de altura ao longo da Avenida 
Barão de Castelo Branco.

Fonte: Elaboração da equipe.

Fonte: Elaboração da equipe.
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Figuras 46. Esquema de Implantação DOT.
Fonte: Elaboração da equipe.
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Figura 47. Esquema de Implantação DOT.
Fonte: Elaboração da equipe.
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Figura 48. Comparação entre a situação 
existente e a proposta de intervenção.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Google Earth, 2019.
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Os Terminais de transporte se caracterizam atualmente por uma configuração 
fechada que facilita o gerenciamento da integração tarifária dos usuários do 
ônibus. Assim, a integração tarifária acontece quando um usuário do ônibus 
transfere para outro serviço sem sair do terminal, caso contrário teria que pagar 
nova tarifa.

Esta estratégia atende os objetivos de gerenciamento do sistema de transportes, 
mas não permite que estratégias DOT se desenvolvam plenamente. Se fossem 
desenvolvidas atividades comerciais ou terciarias no interior do Terminal, 
os comércios poderiam se beneficiar apenas dos fluxos de passageiros, não 
atendendo a demanda dos bairros circundantes. Entretanto, se as atividades 
estivessem fora do Terminal, os usuários não poderia acessá-las sem pagar nova 
tarifa para continuar a viagem.

Assim, propõe-se que os Terminais sejam abertos ao acesso de qualquer pessoa 
que queira utilizar os serviços extras por ele oferecidos, além do transporte. 
É preciso utilizar soluções tecnológicas e de desenho físico que facilitem essa 
estratégia (por exemplo, cartões que permitam sair e voltar durante um intervalo 
de tempo, espaços comerciais acessíveis no interior do terminal e fora do mesmo). 
Dessa forma, os bairros poderão se beneficiar das estratégias DOT. 

Propostas para desenvolvimento de terminais 
de transporte integrados 

6.4

PARTE 6



Figura 49. Segregação Física do Terminal 
de Buenos Aires.

Fonte: Google, maio 2019.
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Figura 50. Localização do Terminal de Buenos 
Aires na trama urbana existente (atual).

Fonte: Google Earth, 2020.

Figura 51. Proposta de integração do Terminal de 
Buenos Aires com o mercado e o bairro (proposto).

Fonte: Elaboração da equipe.



Em particular, propõem-se melhorias conceituais para o Terminal Buenos Aires na 
área Piloto 1. Neste, a proposta é de criação de um espaço mais integrado no entorno 
do Terminal de Buenos Aires e na Praça Prefeito Ribamar de Castro Lima, um espaço 
comercial de mercado integrando as lojas já existentes na Rua Álvaro Oliveira Lima 
e na Av. Jerumenha, acessível tanto para residentes do bairro como por usuários do 
Terminal de Integração em trânsito.  Para atender essa integração é proposta:

• Acesso dos ônibus ao Terminal desde a Av. Jerumenha e saída pela 
rua Miguel Alves.  Criação de maiores espaços com preferência para 
pedestres na área ao redor do terminal (nas ruas Miguel Alves e Álvaro 
Oliveira Lima), limitação da velocidade de carros nestas ruas.

• Melhorar a acessibilidade dos pedestres para o terminal em segurança 
desde as ruas circundantes.  Acesso aos locais comerciais desde o 
interior do terminal e até fora dele.

Figura 52. Espaço disponível ocupação com o uso 
comercial nos terrenos adjacentes ao Terminal 
de Buenos Aires.

Fonte: Google, maio 2019.
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Além disso, é proposto a revisão dos desenhos das caixas das vias Av. Duque de 
Caxias, da Av. da União e da Av. Jerumenha no entorno do terminal para melhoria 
do acesso à pedestres:

• Identificar em maior medida os itinerários dos pedestres e implantar 
travessias e pedestres que permitam o cruzamento das vias. 

• Dar resposta à atual indefinição do espaço para rolamento de veículos e 
delimitar melhor o espaço para circulação e as trajetórias dos carros e os 
ônibus, obtendo incrementos de segurança viária.

• Criar uma rotatória para canalizar os fluxos na interseção das duas 
avenidas.

• Recuperar todo o espaço viário sobrando para pedestre e ciclistas. 

PARTE 6

Figura 53. Proposta de melhoria dos acessos 
ao Terminal Buenos Aires desde a Av. Duque de 
Caxias (atual e proposto).

Fonte: Google, 2019 e elaboração da equipe.



Figura 54. O excedente de espaço viária 
e sua indefinição na Av. Duque de Caxias nas 
imediações do Terminal Buenos Aires diminui 
a segurança viária dos motoristas e dificulta 
o acesso ao terminal dos pedestres.

Fonte: Google, 2019.
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Figura 55. Comparação entre a situação 
existente e a proposta de intervenção.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Google Earth, 2019.



O ITDP em parceria com o LabCidade, oferece uma ferramenta para avaliação 
de inserção urbana para os empreendimentos de faixa 1 do programa Minha 
Casa Minha Vida. O material foi desenvolvido para avaliar empreendimentos 
habitacionais da categoria descrita do ponto de vista urbanístico, do ponto de 
vista da inserção no contexto urbano.  Os parâmetros de aplicação julgam fatores 
como: localização, integração com o entorno e implantação no terreno. Estes 
parâmetros devem oferecer subsídios para a garantia de qualidade dos espaços 
públicos entre os diversos empreendimentos.

A partir do material, foi escolhida a Área 1, localizada na SDU Centro-Norte, 
para aplicação de empreendimentos do modelo Minha Casa Minha Vida. Essa 
área foi escolhida devido a atual presença de uma ocupação de baixa renda e a 
sua localização próxima ao transporte coletivo e ao centro da cidade. Outro fator 
que marca a região é o impedimento de uma verticalização acentuada, devido a 
proximidade com o aeroporto. 

O terreno sugerido para a implantação do empreendimento é o classificado como 
Zona de Especial Interesse Social - ZEIS - pelo Plano Diretor Municipal que se 
encontra mais próximo da avenida e da oferta de transporte público.

A estrutura da ferramenta é dividida em três temas, compostos por 9 indicadores no 
total, que recebem uma das seguintes qualificações: bom, aceitável ou insuficiente, 
devendo se enquadrar no mínimo a “aceitável” em todos os indicadores.

• Tema 1 – Transporte: 
Opções de Transporte e Frequência do Transporte.  

• Tema 2 – Oferta de Equipamentos de Comércio e Serviços: 
Usos Cotidianos, Eventuais e Esporádicos

• Tema 3 – Desenho e Integração Urbana: 
Relação com o Entorno, Tamanho das Quadras, Abertura 
para os Espaços Públicos, Rede de Circulação de Pedestres.

Análise da susceptibilidade à empreendimento 
tipo Minha Casa Minha Vida

6.5
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Conforme observado, de acordo com os parâmetros traçados pelo ITDP, a área 
apresenta boas condições para receber um empreendimento de habitação social de 
qualidade, o que aumenta o acesso aos benefícios oferecidos por um sistema DOT.

Na sequência apresenta-se o resultado da avaliação. 

Tabela 72. Resultado das Avaliações para 
o terreno sugerido para o empreendimento 
Minha Casa Minha Vida.

Fonte: Elaboração própria.

PARTE 6

1. Transporte

2. Oferta de Equipamentos de Comércio e Serviços

3. Desenho e Integração Urbana

Opções de Transporte

Usos Cotidianos

Relação com Entorno

Frequência do Transporte

Usos Eventuais

Tamanho das Quadras

Usos Esporádicos

Abertura para os Espaços Públicos
Rede de Circulação de Pedestres

Bom

Bom

Bom

Bom

Aceitável

Bom

Aceitável

Aceitável
Insuficiente



RECOMENDAÇÕES PARA 
O MARCO REGULATÓRIO7

As propostas de intervenção nas Áreas piloto envolvem 
numerosos atores: a prefeitura e o estado, com suas 
secretarias de habitação, desenvolvimento urbano e 
transportes, bancos privados e de desenvolvimento, 
incorporadoras, construtoras, escritórios de arquitetos, 
moradores do entorno, etc. Para o gerenciamento de 
todos os atores, é necessária uma estruturação para 
viabilizar o projeto. Um procedimento urbanístico, que 
poderia ser utilizado para dar bases à intervenção nas 
Áreas piloto, é o Plano Específico de Urbanização (PEU) 
que foi estabelecido no Plano Diretor de Teresina de 
2019. Este instrumento possui a finalidade de valorizar 
as peculiaridades locais de espaços estratégicos 
da área urbana, aproveitando os seus potenciais de 
desenvolvimento, admitindo (quando de interesse 
público) PEUs de iniciativa privada ou da sociedade 
civil organizada.

A aplicação do PEU ainda necessita de uma lei específica 
que regulamente o processo de elaboração e aprovação. 
Um exemplo que poderia ser considerado como 
referência para o desenvolvimento da lei específica seria 
a legislação contida no Decreto Municipal 56.901/2016 
do município de São Paulo, que regulamenta o Projeto 
de Intervenção Urbana (PIU), um instrumento com as 
mesmas características, objetivos e estratégias que o 
PEU de Teresina.
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Os PIU são elaborados pelo poder público no intuito de estruturar propostas 
de transformações urbanísticas em áreas subutilizadas com potencial de 
transformação, articulando medidas de financiamento, gestão, aquisição de 
terras (reordenamento urbano) e ações inter setoriais, com processos de gestão 
e participação social e com parcerias do setor privado. O PIU deve explicitar as 
propostas relativas a aspectos urbanísticos, ambientais, sociais, econômico-
financeiros e de gestão democrática. Aspectos como o atendimento da demanda 
em habitação social, instalação das infraestruturas necessárias decorrentes da 
intervenção urbana, viabilidade econômica, estratégias de financiamento – inclusive 
instrumentos e procedimentos para a recuperação da valorização fundiária – 
e instrumentos de democratização da gestão do projeto, devem ser tratados. 

Todo PIU, segundo o art. 4 do Decreto 56.901/2016, deve conter:

• Diagnóstico da área objeto de intervenção, com caracterização dos seus 
aspectos socioterritoriais;

• Proposta de ordenamento ou reestruturação urbanística para o 
perímetro delimitado, com a definição de programa de intervenção, 
fases de implantação, parâmetros urbanísticos e instrumentos de gestão 
ambiental necessários;

• Modelagem econômica da intervenção proposta, considerando 
especialmente os mecanismos de financiamento e fontes de 
recursos necessários; 

• Definição do modelo de gestão democrática da sua implantação, 
privilegiando o controle social e os instrumentos para monitoramento e 
avaliação dos impactos de transformação urbanística pretendida sobre o 
desenvolvimento econômico e social da área de estudo; 

Além disso, o Decreto 56.901/2016 regulamenta o processo de elaboração e aprovação 
do PIU no município de São Paulo seguindo o fluxograma apresentado a seguir.



Fonte: Gestão Urbana – Município de São Paulo.

Figura 56. Fluxograma de elaboração do 
Projeto de Intervenção Urbana no Município 
de São Paulo.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Gestão Urbana de São Paulo, 2014.
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O PIU do município de São Paulo permite a utilização de quatro instrumentos: as 
operações urbanas, a concessão urbanística, as áreas de intervenção urbana e 
as áreas de estruturação local. Porém, o Plano Diretor de Teresina (PDOT-2019) 
coloca somente a opção de utilização da Operação Urbana Consorciada como 
instrumento a ser utilizado no PEU. Além da OUC, poderiam ser incorporados 
os seguintes instrumentos que são utilizados no município de São Paulo (Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 2016)”:

• A Concessão urbanística (CU)1 permite a concessão para implantar os 
Projeto de Intervenção Urbana elaborado pelo Poder Público, sendo que a 
implantação pode ser delegada à empresa estatal municipal ou, mediante 
licitação, a empresa ou a um conjunto de empresas em consórcio. A 
concessionária poderá obter sua remuneração mediante exploração: 
dos terrenos; do potencial construtivo a ser utilizado na implantação do 
Projeto de Intervenção Urbana; das edificações destinadas a usos privados 
que resultarem da obra realizada; da renda derivada da exploração de 
espaços públicos; das receitas acessórias, nos termos que forem fixados 
no respectivo edital de licitação e contrato de concessão urbanística. 
Além disso, a intervenção nos imóveis particulares para a implantação 
do PIU dependerá de prévia negociação com os proprietários dos imóveis 
diretamente atingidos que, desde que compatível com a intervenção 
planejada, podem ser convidados a realizar, por conta própria, nos termos 
e condições determinadas pela delegação realizada pelo Poder Público 
ou do competente edital de licitação, a intervenção proposta. A concessão 
urbanística fica sujeita ao regime jurídico federal das concessões comuns 
e das parcerias público-privadas, com as complementações constantes 
da legislação específica estadual e municipal. Cada concessão precisa 
ter um Conselho Gestor próprio, paritário, com representantes do Poder 
Público e da sociedade civil para controle social e acompanhamento 
contínuo de cada concessão urbanística.

• As Áreas de intervenção urbana (AIU)2 é uma porção do território 
delimitada como área de especial interesse para a reestruturação, 
transformação, recuperação e melhoria ambiental, com o objetivo de gerar 
efeitos positivos na qualidade de vida, no atendimento às necessidades 
sociais e no desenvolvimento econômico do município. A AIU reúne um 
programa de intervenções associado a parâmetros urbanísticos e à 
definição de quantidades necessárias de área construída adicional para 
atender o adensamento populacional e construtivo desejado ao território. 

1, 2, & 3. Fonte: Informações coletadas do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo de 2016. Disponível em: 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/


A AIU, instituída por meio de uma lei específica, também define as 
formas de regulação da outorga onerosa do direito de construir a partir 
das conclusões e diretrizes do PIU. A necessidade de implantação do 
projeto por lei específica confere ao instrumento a segurança jurídica 
necessária, tanto no tocante à expectativa de sua implantação quanto 
ao controle social do seu planejamento urbanístico. A implantação do 
Projeto será gerida com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores públicos e privados, para promover 
programas de interesse público voltados a formas de ocupação mais 
intensa, qualificada e inclusiva do território, associando a isto medidas 
de desenvolvimento econômico, racionalização da rede de infraestrutura 
e a preservação de ecossistemas ambientais. 

• As Áreas de Estruturação Local (AEL)3 são porções do território 
destinadas à transformação urbana local mediante integração de 
políticas públicas setoriais, associadas à Rede de Estruturação da 
Transformação Urbana, implantadas por meio de Projetos de Intervenção 
Urbana, destinadas ao desenvolvimento urbano especialmente nas áreas 
de maior vulnerabilidade social e ambiental.  As AEL possuem o objetivo 
de qualificar o desenvolvimento local de forma integrada, realizando a 
reestruturação fundiária, promoção de infraestruturas, equipamentos 
urbanos e sociais, considerando a oferta de Habitação de Interesse Social. 
Além disso, possui o objetivo de desenvolver o sistema de transporte 
coletivo, fortalecer as centralidades locais e planejar o adensamento 
qualificado das porções do território. Para o instrumento é essencial 
mecanismos de gestão e participação articulados aos conselhos gestores 
de ZEIS e representantes vinculados às Subprefeituras.

Os PIUs desenvolvidos em São Paulo podem ser divididos em três grupos: 
PIU de reestruturação urbana, PIU de transformação de grandes glebas e PIU 
de Terminais Urbanos. Como as Áreas piloto encontram-se, em sua maioria, 
próximas ao transporte coletivo, poderiam ser empregados PEUs associados às 
Estações e Terminais presentes nas Áreas 1 e 2 de Teresina.

Dentre os PIUs existentes, em 2017 foi aberta audiência pública para formulação 
de PIUs entorno e em função de Terminais Municipais. Nestes casos, os 
perímetros traçados são referenciados num raio de 600 metros dos terminais, 
previsto na Lei 16211/15. Os critérios de delimitação dos polígonos foram dados 
pelos limites das zonas estabelecidas na Lei 16402/16.
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Serão apresentados três exemplos de Projetos de Intervenção Urbana 
elaborados no entorno dos terminais: Terminal Campo Limpo, Capelinha e 
Princesa Isabel. Eles exploram alternativas de qualificação da circulação no 
perímetro de abrangência dos terminais, com a proposta de melhoramento de 
ruas que conectam os terminais aos endereços referenciais do perímetro ou a 
concentrações habitacionais hoje apartadas desses equipamentos.

Endereço: Alameda Glete, 433
Prefeitura Regional: Sé
Distrito: Santa Cecilia

Endereço: Campo Lindo, 3465
Prefeitura Regional: Campo Lindo
Distrito: Campo Lindo

Endereço: Itapecerica, 3158
Prefeitura Regional: Campo Lindo
Distrito: Capão Redondo

Figura 57. Localização dos PIUs de Terminais analisados.
Fonte: Gestão Urbana – São Paulo.

TERMINAL CAMPO LINDO

TERMINAL CAPELINHA

TERMINAL PRINCESA ISABEL



A seguir está o detalhamento do PIU dos Terminais (Gestão Urbana de São Paulo):

Fases de intervenção4

A fase inicial de implantação do PIU atinge o conjunto de intervenções previstas 
para o terreno do terminal, abrangendo, obrigatoriamente, a requalificação do 
terminal e a reserva de área não inferior a 25 m² para serviço público dentre as 
atividades auxiliares previstas no § 2º do art. 107 da Lei 16.402/2016. O elenco 
de intervenções urbanísticas propostas no PIU será de observância obrigatória 
pelo Poder Público, quando de sua atuação no perímetro da Área de Estruturação 
Local (AEL) que contém o terminal concedido, e de execução obrigatória pelos 
concessionários, quando previstas no contrato de concessão. A magnitude do 
valor das intervenções previstas no PIU indica que parte significativa do plano 
proposto será realizada por recursos externos ao contrato de concessão.

Impacto e Benefícios esperados5

Melhorias nas infraestruturas e operação poderão beneficiar tanto funcionário 
como usuários dos terminais. Funcionários, da futura concessionária ou das 
operadoras das linhas de ônibus, poderão usufruir de melhores vestiários, 
banheiros, salas administrativas; áreas mais adequadas para circulação interna 
de veículos, equipamentos de Tecnologia de Informação atualizados, dentre outras 
melhorias. Ao mesmo tempo, os usuários poderão desfrutar de maior segurança, 
conforto, acessibilidade, limpeza, comunicação, diversidade de serviços, dentre 
outros aspectos.

Paralelamente, a exploração comercial de edificações a serem construídas 
no terreno dos terminais também trará benefícios para a população em geral. 
Empreendimentos associados, fundamentados na mistura de moradia, serviços 
(públicos e privados), comércio e outros usos, têm o potencial de atrair novos 
fluxos de pessoas e atividades para suas respectivas regiões. O estímulo a 
novas dinâmicas e atividades econômicas deve contribuir para o adensamento 
demográfico e construtivo, e em última instância para o desenvolvimento 
econômico do entorno mais imediato dos terminais. Complementando essa 
estratégia, as intervenções previstas nos PIUs promoveriam o ordenamento e a 
reestruturação urbana do perímetro mais abrangente de 600 metros.

4, 5, 6 & 7. Fonte: Informações coletadas do site da Gestão Urbana do Município de São Paulo. Disponível em: 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/pius-terminais/

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/pius-terminais/
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A Viabilidade do PIU e da Concessão6

A conveniência da realização reside não apenas na necessidade de requalificação do 
Terminal e de seu perímetro de abrangência, como também na condição financeira 
não sustentável do equipamento que traz altos custos para a Municipalidade. 
A concessão desonerará a Administração Pública. A exploração de receitas de 
empreendimentos acessórios é condição para a viabilidade econômico-financeira 
da concessão. A remuneração dos serviços e dos investimentos despendidos pelo 
parceiro privado na administração, manutenção e requalificação do terminal 
deverão ser obtidas através de receitas decorrentes da exploração comercial, 
direta ou indireta, de toda a área do terminal, de edificações a serem construídas 
no terreno da estação, de publicidade, bem como de outras fontes de receita que 
não onerem o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.

Financiamento da Intervenção7

As intervenções poderão ser realizadas tanto com o emprego de recursos 
privados como públicos, conforme o art. 6º da Lei Municipal nº 16.211/2015. As 
demais intervenções tornam-se elemento de referência nas ações futuras da 
Administração Municipal naquele território. Para a sua realização, poderão ser 
empregados recursos provenientes das fontes consideradas mais apropriadas ou 
convenientes a depender da intervenção, sempre respeitando a legislação vigente. 
Poderão ser utilizados recursos do Fundo Municipal de Habitação (FMH), nos 
casos previstos no art. 10º da Lei n° 11.632/1994; do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano (FUNDURB), no caso de intervenções que se enquadrem nas previstas no 
art. 339º da Lei n° 16.050/2014; do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e 
Infraestrutura (FMSAI), nos casos previstos no art. 6º da Lei nº 14.934/2009; do 
Fundo Municipal de Desenvolvimento (FMD), nos casos previstos no art. 6º da Lei 
nº 16.651/2017, além de outras fontes orçamentárias não vinculadas.

Para cada um dos terminais foi elaborado um diagnóstico do perfil da região, das 
suas características urbanas e projeções futuras para permitir a elaboração de 
um Masterplan, um mapa com a análise urbanística, um plano de circulação e a 
estruturação de rota cicloviária. De modo geral, as propostas para o entorno dos 
terminais incluem intervenções na melhoria de acessibilidade dos locais, incluindo 
diferentes modos de transporte, propostas de novos parques e equipamentos 
sociais e culturais que tornem a região mais atrativa para a população local. 
A seguir estão apresentados os planos elaborados para cada um dos terminais.



TERMINAL CAMPO LIMPO

Figura 58. Abrangência do perímetro do 
Terminal Campo Limpo. Área: 892.097,50m²

Fonte: Gestão Urbana – São Paulo. Google Earth.
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Para a elaboração do Masterplan foi feito o seguinte levantamento:

• Indicadores demográficos, sociais e econômicos

• Zoneamento lei nº 16.402 / 2016 

• Áreas Protegidas Verdes e Espaços Livres

• Alinhamentos viários

• Uso do solo

• Equipamentos públicos e referências locais

• Prédios públicos e imóveis sujeitos a parcelamento, 
edificação e utilização compulsórios

• Meio ambiente

• Temperatura aparente da superfície

Principais propostas colocadas no Masterplan incluem:

• Implantação de dois Parques Lineares.

• Requalificação do viário, promovendo a acessibilidade universal, 
implantação de novo calçamento, implantação de arborização e 
mobiliário urbano ao longo da via.

• Passarelas de pedestres e ciclistas.

• Conexões viárias, conexões entre os modos e equipamentos públicos.



Figura 59. Masterplan do PIU Terminal Campo Limpo.
Fonte: Gestão Urbana – São Paulo.
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Figura 60.  Intervenções no entorno imediato.
Fonte: Gestão Urbana – São Paulo.



TERMINAL CAPELINHA

Figura 61. Abrangência do perímetro 
do Terminal Capelinha. Área: 901.804,21m²

Fonte: Gestão Urbana – São Paulo. Google Earth.

TERMINAL CAPELINHA
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Para a elaboração do Masterplan foi feito o seguinte levantamento:

• Indicadores demográficos, sociais e econômicos

• Zoneamento lei nº 16.402 / 2016 

• Áreas Protegidas Verdes e Espaços Livres

• Alinhamentos viários

• Uso do solo

• Equipamentos públicos e referências locais

• Prédios públicos e imóveis sujeitos a parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios

• Meio ambiente

• Temperatura aparente da superfície

PARTE 7 

Principais propostas colocadas no Masterplan incluem:

• Requalificar o passeio público de forma a promover a acessibilidade 
universal e arborização.

• Implantação de uso comercial para promover maior fluxo pedonal.

• Implantação de passarelas de pedestres e ciclistas

• Implantação de Parque Público Municipal.

• Implantação de ciclovia



Figura 62. Masterplan do PIU Terminal Capelinha.
Fonte: Gestão Urbana – São Paulo.
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Figura 63.  Intervenções no entorno imediato.
Fonte: Gestão Urbana – São Paulo.



TERMINAL PRINCESA ISABEL

Figura 64. Abrangência do perímetro do 
Terminal Princesa Isabel. Área: 999.506,68 m²

Fonte: Gestão Urbana – São Paulo. Google Earth.
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Para a elaboração do Masterplan foi feito o seguinte levantamento:

• Indicadores demográficos, sociais e econômicos

• Zoneamento lei nº 16.402 / 2016 

• Alinhamentos viários

• Uso do solo

• Equipamentos públicos e referências locais

• Prédios públicos e imóveis sujeitos a parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios

• Meio ambiente

• Temperatura aparente da superfície

• ZEPEC | Zona Especial de Preservação Cultural

Principais propostas colocadas no Masterplan incluem:

• Requalificação dos passeios públicos promovendo a acessibilidade 
universal e arborização

• Requalificação de Praças, garantindo a acessibilidade universal, 
arborização e implantação de mobiliário urbano.



Figura 65. Masterplan do PIU Terminal Princesa Isabel.
Fonte: Gestão Urbana – São Paulo.
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Figura 66.  Intervenções no entorno imediato.
Fonte: Gestão Urbana – São Paulo.



Para o setor de transportes, 
o modelo DOT pode promover 
um incremento da demanda 
dos seus serviços, enquanto 
que para as administrações, 
permite fomentar um modelo 
de cidade compacta e densa 
que atende melhor os desafios 
urbanos de mobilidade, 
serviços e infraestruturas 
públicas, segurança e conforto. 
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CONCLUSÕES E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS8

Após os trabalhos de análise deste estudo, 
as seguintes conclusões foram alcançadas 
em relação às dinâmicas imobiliárias, a 
capacidade dos instrumentos urbanísticos e 
legais existentes para canalizar as forças do 
desenvolvimento urbano de acordo com as 
estratégias estabelecidas, e por conta de novos 
mecanismos que possam ser implantados. 
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Área Piloto 1: Localizada dentro da zona Centro - Norte, no bairro Primavera, 
tem como eixo estruturante a Av. Duque de Caxias e está ao lado do Aeroporto 
de Teresina Senador Petrônio Portella. A área foi delimitada a partir do corredor 
de ônibus Centro - Norte, com o objetivo de incentivar o adensamento e 
transformação dessa região, a fim de aproveitar sua infraestrutura existente, 
principalmente, a questão de fácil acesso ao centro. 

Área Piloto 2: Localizada dentro da zona Leste, nos bairros São Cristóvão e 
Morada do Sol, tem como eixo estruturante a Av. Presidente Kennedy e está ao 
lado dos bairros do Jóquei, Fátima e Horto, locais de grande procura imobiliária e 
desenvolvimento urbano. O objetivo é incentivar o adensamento e ocupação de uso 
misto, usufruindo do transporte público, e da característica de ocupação de bom 
padrão do entorno, diversificação do uso do solo e do polo de empregos de Teresina.

Área Piloto 3: Localizada dentro da zona Sul, no bairro Cristo Rei, foi delimitada 
a partir do interesse do mercado imobiliário praticado. Ao contrário das outras 
áreas, essa não possui a influência do corredor de ônibus, mas está sendo 
procurada como uma alternativa de procura imobiliária com preços mais baixos 
do que a zona leste, sendo divulgada como “Nova Zona Leste”. O bairro encontra-
se estrategicamente localizado, pois apresenta fácil acesso ao Centro, ao Polo de 
Saúde e aos três grandes shoppings de Teresina.

1

Figura 67. Perímetro das Áreas Piloto.
Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Google Earth,2019.

ÁREA 1 CENTRO-NORTE ÁREA 2 LESTE ÁREA 3 SUL

Concretamente, foram avaliados no 
caso de Teresina três áreas piloto onde 
se está considerando a implantação de 
estratégias DOT.



• A Área 1 apresenta condições favoráveis em relação a estruturação 
do bairro e o marco do planejamento. As rotas de transferência são 
relativamente amigáveis para os pedestres e as calçadas estão bem 
dimensionadas na maioria dos casos. Porém, as condições que 
poderiam favorecer a atração de atividades econômicas e de serviços 
no entorno ao transporte público ainda são fracas, havendo déficits 
na adequação do espaço público do bairro. Ainda, a disponibilidade de 
infraestrutura verde (parques, vias com sombra) e a qualidade do ar 
favorecem as estratégias procuradas. Em relação ao adensamento, a 
área já apresenta uma certa densidade, mas há pouca oferta de lotes 
médios/grandes para novos empreendimentos e possui uma restrição 
construtiva pela proximidade do aeroporto.

• A Área 2 apresenta melhores condições para a atração de atividades 
econômicas nos eixos de transporte público. A qualidade dos destinos 
de emprego perto do transporte público e a disponibilidade de espaço 
formal para o empreendedorismo reforçam este componente DOT, 
assim como a disponibilidade de instituições educacionais, opções 
socioculturais perto do transporte público, ainda mais considerando a 
proximidade do Piloto a outras áreas com forte dinamismo no contexto 
de Teresina como Fátima e Joquei. O ponto mais fraco neste piloto são 
as condições de caminhabilidade e a segurança de pedestres e ciclistas, 
assim como a disponibilidade de espaço público passível de articular 
áreas de centralidade urbana. A área é considerada pelos agentes do 
mercado imobiliário como futuro desenvolvimento imobiliário residencial 
vertical com foco na classe média. 

2 Foram avaliadas as caraterísticas de cada 
uma destas áreas piloto para determinar 
fatores favoráveis ao desenvolvimento 
de estratégias DOT e fatores contrários, 
e estabelecer globalmente qual é 
o potencial DOT de acordo com as 
precondições existentes. 
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Área 1

Área 3

Área 2

CENTRO/
NORTE

SUL

LESTE

A

A

A

B

B

B

C

C

C

A. Estrutura de planejamento de apoio 
B. Desenvolvimento de investimentos públicos 
C. Resultados desejados

• A Área 3 é a que apresenta maior estrutura de planejamento e apoio 
nos critérios de mobilidade e socioeconômico, porém com baixas notas 
em resultados desejados e desempenho de investimentos. Apesar da 
baixa nota em estrutura de planejamento e apoio em meio ambiente, 
apresentam as maiores notas em resultados desejados e desempenho de 
investimentos. A região apresenta um fácil acesso ao centro tradicional 
e as novas áreas de centralidade emergentes, principalmente pelo 
transporte individual, mas existem potenciais ainda pouco explorados com 
a infraestrutura do metrô. Os empreendedores do mercado imobiliário 
preveem desenvolvimento desta região com foco na demanda de médio 
padrão, sendo uma segunda opção ao eixo da Av. Presidente Kennedy.

Figura 68. Resultado da Avaliação da 
Implementação DOT nas áreas Piloto.

Fonte: Gestão Urbana – São Paulo.

PARTE 8

Mobilidade e Transporte

Meio Ambiente
Socioeconômico



Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são úteis para reunir e harmonizar 
informações objetivas sobre usos da terra, regulação urbana e infraestrutura 
e serviços de transporte, e fornecem visões sobre padrões urbanos facilitados 
pela infraestrutura de transporte e serviços de transporte existentes nas áreas 
metropolitanas. Estes elementos todos contribuem para uma identificação mais 
objetiva de novas oportunidades de DOT. No caso de Teresina, as seguintes 
conclusões foram atingidas para cada piloto.

Piloto 1. O piloto encontra-se numa área que apresenta tempos de deslocamento 
de transporte coletivo para o centro principalmente entre 10 e 20 minutos, estando 
a área localizada perto de um corredor de transporte coletivo. Provavelmente a 
estratégia DOT a ser implantada deverá apresentar um caráter mais local, no 
nível de bairro, focando-se na vinculação do espaço público, a qualidade de vida 
e na melhoria do acesso ao transporte coletivo, desenvolvendo para isso uma 
“rede de bairro”, ou seja, itinerários para pedestres e ciclistas que interliguem 
o bairro e as paradas ao sistema de transporte coletivo na Av. Duque de Caxias 
e a Rua Território Fernando de Noronha. Por estar localizada no início de um 
dos corredores, a área apresenta a oportunidade de desenvolver o conceito 
de “Terminal de Integração” no terminal de Buenos Aires, podendo aplicar aí 
uma estratégia DOT voltada à promover uma melhor integração do terminal de 
ônibus com o bairro, formando um centro de atividades comerciais (mercado) 
acessíveis pelos residentes locais e pelos passageiros em trânsito no terminal. 
Atualmente existe um mercado em seu entorno, porém seu acesso exige que o 
passageiro saia do terminal. Em paralelo, o fortalecimento e ampliação do acesso 
aos comércios permitem um incremento da atividade comercial e de serviços no 
bairro, contribuindo na criação de uma nova centralidade. A estratégia deve ser 
acompanhada de melhorias nas condições de acesso para pedestres e ciclistas e 
a segurança viária no entorno da edificação.

3 Foram avaliados os potenciais de cada 
piloto em relação a sua acessibilidade 
urbana, ou seja, tempos de deslocamento 
de transporte coletivo para o centro.
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Figura 69. Acessibilidade nas Áreas Piloto.
Fonte. Elaboração da Equipe 2020

Piloto 2. O piloto encontra-se numa área que, apesar de possuir tempos de 
deslocamento semelhantes aos do Piloto 1, encontra-se fisicamente mais 
afastada do centro. A interseção da Av. Kennedy com a Av. Dom Severino apresenta 
melhores tempos de deslocamento do que outras ruas/interseções do piloto, 
podendo ser, portanto, a área mais adequada para a implantação de estratégias 
DOT mediante o desenvolvimento de um projeto urbano singular ou um maior 
detalhamento do desenvolvimento imobiliário proposto. O fato de estar perto 
dos bairros do Jóquei e Fátima e da Universidade, pode induzir mais a atividade 
econômica do que nas outras áreas piloto.

Piloto 3. É a única das 3 áreas que não conta com corredores dedicados de BRT, 
mas ainda assim é a que apresenta melhores tempos de deslocamento no plano 
global de cidade. A área encontra-se perto do cluster sanitário de Frei Serafim, 
das áreas comerciais e administrativas do Centro, e bem perto do metrô. O piloto 
está perto também dos novos shoppings centers e apresenta expectativas de 
desenvolvimento na beira do Rio Poty. 



Com base nas conversas mantidas e das percepções da equipe durante as visitas 
em campo e ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, foi possível elaborar a 
matriz de interesses cruzados dos atores. Das análises pode concluir-se que: 

Os operadores de transporte e as administrações públicas são os atores que 
apresentariam uma maior aceitação do desenvolvimento de projetos DOT. Para o 
setor de transportes, o modelo DOT pode promover um incremento da demanda 
dos seus serviços, enquanto que para as administrações, permite fomentar um 
modelo de cidade compacta e densa que atende melhor os desafios urbanos de 
mobilidade, serviços e infraestruturas públicas, segurança e conforto.

Os residentes, independentemente do seu poder aquisitivo, se beneficiariam da 
criação de novos espaços de qualidade nos seus bairros, tais como parques ou praças, 
assim como da requalificação da paisagem urbana e de melhorias para facilitar o 
conforto e a segurança de pedestres e ciclistas.     Uma das caraterísticas DOT com mais 
atores potencialmente contrários são as políticas de gestão de tráfego. Residentes e 
representantes das atividades econômicas e imobiliárias podem não concordar com 
os desincentivos ao transporte individual por serem usuários habituais (no caso dos 
residentes) ou por se beneficiarem desse modo de transporte (shoppings e lojas).  

Os empreendedores do setor imobiliário estão atualmente indiferentes às iniciativas 
de DOT, talvez céticos quanto a isso. Além disso, eles não percebem os potenciais 
benefícios dos DOT, especialmente quando se trata de empreendimentos imobiliários 
de alto padrão. Os compradores atuais no mercado imobiliário de Teresina preferem 
as áreas mais consagradas e alguns bairros emergentes na cidade, de acordo com 
consultas realizadas com representantes do setor, não necessariamente interessados 
por incentivos nem por altas ofertas de transporte público coletivo.

Entre os setores econômicos terciários, seriam os grandes empreendimentos 
comerciais e os shopping centers que apresentariam uma maior concentração de 
áreas de conflito, sendo potencialmente indiferentes ou ainda reticentes aos princípios 
DOT. Os shopping centers se beneficiam de um modelo urbano de cidade espraiada, 
em que o uso do transporte individual é priorizado. O modelo DOT, contrário a esse 
modelo de cidade, ao fomentar a densificação, a mistura de usos e, portanto, os 
deslocamentos não motorizados ou de transporte coletivo, podem reduzir a demanda 
dos shopping centers frente aos comércios e lojas dos bairros. 

4 Análise dos interesses cruzados por agentes.
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Habitação

Incentivos

Permeabilidade Visual

Fachada Ativa

Uso Âncora

Empreendimento Misto

Desconto Máximo

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3

55%

5%

65%

5%

-

-

15%

-

15%

20%

-

-

20%

95%

20%

100%

-

Sem Desconto

Atualmente, os parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo Plano Diretor 
para a cidade, são bastante uniformes em relação as grandes macrozonas 
estabelecidas. Isso limita a capacidade do setor público de dirigir as estratégias 
de densificação em locais pontuais, tais como as quadras no entorno dos pontos 
de parada dos corredores de ônibus ou interseções das principais vias da cidade. 
Uma análise das diferentes escalas de intervenção e seus impactos relativos 
pode ser interessante. Um maior detalhamento dos coeficientes urbanísticos 
em uma escala menor pode ajudar na formulação de projetos urbanísticos mais 
atrativos para os investidores, sendo necessários estudos detalhados em cada 
caso. Para isso, os Pilotos de estudo considerados neste estudo podem ser uma 
oportunidade para ensaiar as possibilidades oferecidas por mecanismos de 
ordenação mais específicos e em uma escala de trabalho local.

Tabela 73. Descontos da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir nas áreas Piloto.

Fonte. Plano Diretor de Teresina, 2019

5

PARTE 8

Política urbanística atual e planejamento.



Analisando a arrecadação de IPTU com a receita corrente municipal de todas as 
capitais brasileiras e compararmos com Teresina, podemos observar que existe 
uma perda potencial de arrecadação de 61%. Quando comparada a arrecadação de 
IPTU com a massa salarial municipal, e com as demais capitais brasileiras, a perda 
potencial de arrecadação de Teresina é de 37%. A média dessas duas formas de 
análise é de 51%, o que significa que Teresina tem potencial para dobrar a sua receita 
de IPTU e se manter na média de arrecadação, comparada as demais capitais.

Gráfico 8. Representatividade do IPTU em relação as 
receitas correntes municipais das capitais brasileiras (acima), 
variação da % de IPTU sobre a receita corrente municipal.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base de dados Siconfi Tesouro Nacional, 2020.

6 Infraestrutura de arrecadação em Teresina em 
relação ao setor imobiliário: Teresina tem potencial 
para dobrar a sua receita de IPTU e se manter na 
média de arrecadação, das capitais brasileiras.
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Existe uma grande disponibilidade de solo para ser urbanizado em Teresina, em 
um contexto de demanda relativamente limitada. Estoque disponível importante 
para o desenvolvimento imobiliário. De acordo com os levantamentos realizados 
neste estudo, estariam disponíveis 1,9 milhões de m² de teto no Piloto 1 (7% 
em vazios urbanos, 14% em áreas subutilizadas, 79% em áreas passíveis de 
transformação); estariam disponíveis 1,9 milhões m² de teto no Piloto 2 (16% 
em vazios urbanos, 28% em áreas subutilizadas, 66% em áreas passíveis de 
transformação); estariam disponíveis 680.000 m² de teto no Piloto 3 (8% em vazios 
urbanos, 15% em áreas subutilizadas, 77% em áreas passíveis de transformação). 

Figura 70. Disponibilidade de solo.
Fonte. Elaboração da Equipe 2020

7

PARTE 8

Disponibilidade de solo.

Área 1 Área 3Área 2
CENTRO/NORTE

Vazio urbano

Corredor de ônibus Terminal de ônibus Área de influência de 400 m da estação

Lote subutilizado Área em transformação Praças públicas

SULLESTE



Adotou-se a hipóteses que os pilotos iriam concentrar de forma incremental 
os novos empreendimentos na cidade, até atingir uma representatividade 50% 
maior da atual em relação a cidade nos próximos 20 anos. Isso implica, no total, 
entorno de 172.000 m² de nova área construída no Piloto 1, 558.000 m² de nova 
área construída no Piloto 2, e 237.000 m² de nova área construída no piloto 3. Os 
desenvolvimentos ocupam em grande parte dos vazios urbanos já existentes e áreas 
urbanas subutilizadas, só eventualmente com algumas áreas de transformação. 
Para esse cenário ficar coerente, serão discutidas propostas para incrementar a 
atração relativa desses pilotos no contexto da cidade toda de Teresina. 

Figura 71. Valor médio dos lançamentos verticais.

Tabela 74. Crescimento urbano previsto em m² 
de novo teto construído nas 3 áreas piloto.

Fonte: Elaboração da Equipe, 2020, base Geoimóvel, 2006-2019.

Fonte. Elaboração da Equipe 2020

8 A demanda de solo.

Área Construída até 2025

% Absorção até 2040 
(m2 de teto desenvolvidos/ m2 disponíveis)

Área Construída até 2030

Área Construída até 2040

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3

28.368

9,10%

97.391

28,80%

37.150

34,80%

64.803 214.907 85.997

171.513 558.152 236.770
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Absorção

Absorção

Absorção

Demanda

Demanda

Demanda

Oferta Potencial

Oferta Potencial

Oferta Potencial

125.060

314.364

53.685

171.513

558.152

236.770

137%

178%

441%

387.172

864.408

159.651

171.513

558.152

236.770

44%

65%

148%

1.885.308

1.940.400

679.515

171.513

558.152

236.770

9%

29%

35%

Máximo Vazios
Máximo Vazios 
+ subutilizados

Máximo Total (com 
áreas de transformação)

Área 1

Área 2

Área 3

Porém, a dinâmica imobiliária atual é menor do que a oferta de solo para 
desenvolvimento existente. Seguindo as dinâmicas atuais para absorver o estoque 
disponível, focalizando o crescimento urbano nos pilotos (representatividade 50%), 
e durante um período de 20 anos, só iria ocupar 9% do solo disponível no Piloto 1, 
29% no Piloto 2 e 35% no Piloto 3.  A demanda existente pode ainda estancar-se 
dependendo de como se daria a evolução da crise sanitária global, em particular 
no Estado de Piauí. Esse excedente de oferta dificulta a canalização das iniciativas 
construtoras em função do interesse público, porque os empreendimentos estão 
dirigidos em uma parte relativamente forte pelas oportunidades que podem 
aparecer, independentemente do marco regulamentar existente. Os mecanismos 
de incentivos em Teresina (articulados sobre políticas de desconto da outorga 
onerosa do direito a construir em áreas estratégicas) podem ter menor relevância 
do que em outros casos e áreas urbanas onde a oferta é menor, e consequentemente 
a capacidade de escolha dos empreendedores está muito mais limitada. 

Tabela 75. Relação entre a oferta potencial e a 
demanda nas áreas Piloto, em m2.

Fonte. Elaboração da Equipe 2020

9 Excedente de terras para urbanizar.



Foi estimado que as quantias econômicas derivadas dos descontos na outorga 
onerosa do direito de construir representam entorno de 1,1% do preço de venda 
no mercado. Considerando uma margem econômica dos empreendedores 
(lucro) entorno de 15% ou 20%, o desconto ofertado não está abaixo de 1,5% dos 
custos de desenvolvimento do empreendimento. Sendo assim, vendo a grande 
disponibilidade de solo em outros locais da cidade, acredita-se que os descontos 
poderão ter pouca influência na tomada de decisões no processo de escolha de 
novos sítios para empreendimentos imobiliários. 

Tabela 76. Análise da representatividade do 
desconto da outorga onerosa sobre o custo total 
do empreendimento.

Fonte. Elaboração da Equipe 2020

10 Incentivos com capacidade limitada de gerar 
diferenciais de atratividade. 

Teto desenvolvidos até 2040 (m2)

Valor da outorga onerosa por m2

Valor do desconto da outorga onerosa (R$)

Valor médio do m2 (R/m2 )

Valor da outorga onerosa sem desconto (R$)

Valor do desconto da outorga onerosa por m2 (R/m2 )

Valor total do estoque desenvolvido no mercado (R$)

Desconto máximo da outorga onerosa (%)

% do desconto sobre o valor no mercado por m2

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3

171.513

39,8

6.478.022

558.152

55,1

30.759.891

236.770

62,6

0

3.375

6.818.970

38

4.885

30.759.891

55

3.790

14.817.011

0

578.856.375

95

1,1%

2.726.572.520

100

1,1%

897.358.300

0

0,0
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As análises quantitativas do estudo mostram que com a valorização imobiliária 
estimada para as 3 áreas piloto iria se conseguir incrementar a arrecadação 
em R$54 milhões nos próximos 20 anos. Com as atualizações propostas dos 
valores venais essa arrecadação iria se incrementar entre os R$ 98 milhões e 
R$ 145 milhões de acordo com hipóteses de atualização moderada ou agressiva 
dos valores venais. Isso nos indica que a desatualização do valor venal, só nas 
áreas piloto pode estar limitando os insumos públicos por mais de R$ 4,5 milhões 
anuais, sem valorização imobiliária. 

Tabela 77. Incremento da arrecadação supondo 
valorização imobiliária e atualizações dos valores 
venais em relação a situação arrecadatório atual. Para 
observar o impacto da desatualização do valor venal, se 
subtrai o impacto da valorização imobiliária (primeira 
linha) das seguintes contas (segunda e terceira linha).

Fonte. Elaboração da Equipe 2020

11 Porque não aconteceu uma atualização do 
valor venal das propriedades, a capacidade 
de arrecadação da Prefeitura por meio dos 
mecanismos de outorga onerosa e de outros 
impostos e taxas será baixa.

Incremento da arrecadação supondo 
valorização imobiliária ** (R$)

** hipóteses: 3,5% anual no Piloto 1; 5,25% anual no Piloto 2; 3,5% anual no Piloto 3

Incremento da arrecadação supondo 
atualização dos valores venais moderada 

(2,19% anual em todos os Pilotos) (R$)

Incremento da arrecadação supondo 
atualização dos valores venais agressiva 

(4,55% anual em todos os Pilotos) (R$)

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Total

4.204.545 40.883.351 11.349.108

8.236.074 71.713.186 22.236.076

12.585.401 104.967.502 33.968.151

56.437.004

102.185.336

151.521.054



Abaixo encontra-se a tabela com o resumo do potencial de arrecadação:

12

Tabela 78. Arrecadação estimada 
para as 3 áreas piloto (R$).

Fonte. Elaboração da Equipe 2020

Avaliou-se o potencial total de arrecadação em 
Teresina sob os atuais mecanismos de captura 
do valor e com as hipóteses da valorização 
imobiliária e atualização dos valores venais.

Arrecadação nas condições atuais *

* contempla: valor venal atual; valores dos imóveis atuais; cobrança de outorga onerosa nas 
hipóteses médias (cenário 3, inclui descontos máximos para os usos residenciais (55% no Piloto 1, 

e 65% no Piloto 2, não há desconto no Piloto 3); e correspondentes a hipóteses média para usos não 
residenciais (7,5% no Piloto 1; 7,5% no Piloto 2, não há desconto no Piloto 3) 

** hipóteses: 3,5% anual no Piloto 1; 5,25% anual no Piloto 2; 3,5% anual no Piloto 3 

Arrecadação supondo 
valorização imobiliáira ** (R$)

Arrecadação supondo atualizaçã 
 dos valores venais moderada 

(2,19% anual em todos os Pilotos) (R$)

Arrecadação supondo atualizaçã 
 dos valores venais agressiva 

(4,55% anual em todos os Pilotos) (R$)

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Total

8.886.949 56.900.393 24.238.916

13.091.494 97.783.745 35.588.024

17.123.024

21.472.350

128.613.579

161.867.895

46.474.992

58.207.067

90.026.259

146.463.264

192.211.595

241.547.313
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Podem ser investimentos na melhoria das condições DOT (e.g. transporte público, 
espaço público, condições de caminhabilidade, centralidades no bairros no arredor 
dos pontos de parada do transporte coletivo), mas também investimentos em 
infraestrutura e serviços urbanos básicos (por exemplo, ligação de esgoto nas áreas 
piloto, ou investimentos para melhorar o macrodrenagem. Para as hipóteses de a 
participação das áreas de estudo no desenvolvimento imobiliário serem coerentes, 
serão necessárias mudanças que acentuem sua atratividade. 

13

Figura 72. Planejamento de saneamento 
(esquerda), e localização de HIS e áreas de 
inundação em Teresina (direita).

Fonte. Plano Diretor de Águas e Esgoto de Teresina e Prefeitura de Teresina.

A arrecadação levantada caso ocorra um 
incremento da atração das área Piloto, 
permite realizar investimentos públicos 
ou público-privados que catalisem essas 
mudanças de padrão na atratividade das 
áreas piloto.



Tabela 79. Atuações urbanísticas possíveis com a 
arrecadação baixo condições atuais

Tabela 80. Atuações urbanísticas possíveis 
com a arrecadação obtida após da valorização 
imobiliária o da atualização agressiva dos 
valores venais (4,55%)

Fonte. Elaboração da Equipe 2020

Fonte. Elaboração da Equipe 2020

Tomando como ponto de partida as verbas resultantes dos incrementos de 
arrecadação pública, propõem-se aqui algumas estratégias para favorecer a 
conformação de bairros orientados para o transporte coletivo nas áreas Piloto. Os 
princípios definidos são os seguintes (14, 15, 16, 17). 

Montante disponível (R$)

Espaço público (m2 de passeios, praças, ruas)

Abastecimento de água (novas ligações)

Esgoto sanitário (novas ligações)

Equipamentos públicos (m2 de teto)

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Total

8.886.949 56.900.393 24.238.916

59.246 379.336 161.593

5.228

1.777

33.471

11.380

14.258

4.848

8.079 51.728 22.035

90.026.259

600.175

52.957

18.005

81.842

Montante disponível (R$)

Espaço público (m2 de passeios, praças, ruas)

Abastecimento de água (novas ligações)

Esgoto sanitário (novas ligações)

Equipamentos públicos (m2 de teto)

Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Total

21.472.350 161.867.895 58.207.067

143.149 1.079.119 388.047

12.631

4.294

95.216

32.374

34.239

11.641

19.520 147.153 52.916

241.547.313

1.610.315

142.087

48.309

219.588
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Melhorar as condições de caminhabilidade no corredor onde os serviços de 
ônibus são implementados. Calçadas mais amplas facilitam o deslocamento de 
pedestres, apoiam as atividades econômicas locais e aumentam a atratividade 
geral do corredor. O dinamismo econômico local facilita o número de viagens de 
transporte coletivo e melhora a vizinhança. 

14

15

Definir uma rede de ruas secundárias de “vizinhança”, onde o espaço geral 
para veículos motorizados seja diminuído e o espaço para pedestres e ciclistas 
aumente. Isso deve garantir condições adequadas de acesso a eixos comerciais 
e corredores de transporte público de bairros, tanto a pé quanto de bicicleta. 
Em áreas climáticas quentes, a promoção de infraestrutura verde e sombras 
nessas redes de ruas facilitará o conforto das pessoas que caminham ou se 
encontram nas ruas.

PARTE 8

Corredores dinâmicos da cidade.

Melhorar a acessibilidade nos bairros 
a partir das estações DOT.



16

Definir centralidades visíveis e identificar espaços singulares que podem ser 
observados como sementes do desenvolvimento do bairro, como praças públicas 
ou interseções das principais avenidas ou instalações urbanas, como mercados ou 
centros de saúde. Usar esses espaços singulares para promover as centralidades 
dos bairros, vinculadas aos corredores anteriores e às redes de ruas secundárias. 
Na ausência de espaços ou ativos adequados, identificar parcelas subutilizadas 
que possam se unir nessa estratégia buscando a criação de centralidades.

Criação de lugar.
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Buscar estratégias para integrar ainda mais as estações de transporte nas 
ruas e praças do bairro, fornecendo acesso seguro aos serviços de transporte e 
promovendo atividades econômicas nos corredores do BRT. Desenhar projetos 
específicos para melhorar a integração de terminais de transporte (terminais 
de integração) com os comércios e ruas do entorno, promovendo atividades 
econômicas dentro e ao redor dos terminais.

Figura 73. Projeto de estação para intervenção DOT 
para promover atividades comerciais (mercados) 
nos terminais de BRT, em bairros populares.

Fonte. MCRIT para a JID e a cidade de Teresina, PI (Brasil) 2020

PARTE 8

Estações de transporte integradas.
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A estratégia de intervenção urbanística para o Piloto 1 se organiza ao redor dos 
itens a seguir:

O principal objetivo da estratégia é desenvolver uma nova centralidade ao longo 
da Rua Território Fernando de Noronha e Av. Duque de Caxias, promovendo a 
atividade comercial, requalificando o espaço público criando uma praça e 
habilitando também serviços de bairro. Propõe-se que a Rua Território Fernando 
de Noronha seja uma nova centralidade, pois fica próxima ao principal hospital da 
região e ao parque da cidade.

• Desenvolver uma “rede de bairro” que propõe a criação de entornos 
seguros de qualidade para promover os deslocamentos a pé e de bicicleta 
e melhorar a acessibilidade entre o bairro e os pontos de parada de ônibus 
da Av. Duque de Caixas, o parque da Cidade e a Rua Território Fernando 
de Noronha.

• Promover atividades comerciais na Av. Duque de Caxias e integrar o 
terminal de ônibus com as lojas e comércios próximos com o objetivo de 
ligar as lojas existentes na Rua Álvaro Oliveira Lima e na Av. Jerumenha. 
Para atender essa integração é proposta a criação de espaços para 
pedestres na área ao redor do terminal.

Estratégias propostas para o PILOTO 1.

5.50 3.33 3.00 3.50 1.50 3.50 3.00 3.00 2.50 1.50

30.00
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A estratégia de intervenção urbanística para o Piloto 2 se organiza ao redor dos 
itens a seguir:

• Criar uma nova centralidade na interseção da Av. Presidente Kennedy 
com a Av. Dom Severino para incentivar a densificação e ocupação de uso 
misto, aproveitando as estações de transporte coletivo recém-criadas. 
Essa centralidade se beneficiará da proximidade da região aos bairros de 
Jóquei, Fátima e Horto, locais de alta demanda imobiliária e verticalização

• A densificação da Av. Presidente Kennedy é alcançada por meio da inserção 
de zoneamento misto do uso do solo e do incentivo à verticalização, 
tornando a nova centralidade em um modelo orientado aos negócios 
(Business Oriented Model). 

• Sugere-se que o valor potencial de mercado se distribua desde a nova 
centralidade para fora, mas mantendo o zoneamento residencial nos 
limites da área por meio da mistura de alturas das edificações.

PARTE 8

Estratégias propostas para o PILOTO 2.
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Pelo fato da Área 3 se localizar fora da abrangência dos corredores de ônibus e por 
ser uma área de interesse imobiliário, caracterizada como a “Nova Zona Leste”, 
o objetivo principal da estratégia baseia-se na melhoria da caminhabilidade e 
da acessibilidade local do bairro. A estratégia de intervenção urbanística para o 
Piloto 3 se organiza ao redor dos itens a seguir:

• Desenvolver uma nova centralidade na interseção da Av. Barão de 
Castelo Branco/Av. São Raimundo. A estratégia proposta visa incentivar 
a densificação da Av. Barão de Castelo Branco e Av. São Raimundo, 
promover ocupações de uso misto e promover pisos térreos com 
atividades comerciais dinâmicas.

• A estratégia aproveita os espaços públicos subutilizados existentes e também 
propõe a criação de novos espaços de alta qualidade, vinculando-os através 
de uma “rede de bairro” constituída por ruas com preferência para pedestres 
e ciclistas que permitam um melhor gerenciamento de tráfego.

• Promover a ligação da estação do metrô com o Rio Poty, melhorando a 
acessibilidade pela R. São Lourenço e até o rio Poti, através dos alargamentos 
de calçadas e o plantio de vegetação ao longo da Av. São Raimundo.

Estratégias propostas para o PILOTO 3.
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Frequentemente observamos nas áreas urbanas passíveis a implantação 
de estratégias DOT:

• Faixas de rolamento largas, favorecendo a alta velocidade dos veículos.

• Falta de definição e delimitação adequada do espaço para veículos 
motorizados nas interseções, aumentando o risco de acidentes 
e atropelamentos.

• Calçadas estreitas e desconfortáveis, sem travessias para pedestres. 
Itinerários para pedestres confusos.

• Ausência de espaços de lazer, descanso e de socialização entre cidadãos, 
apesar da grande superfície disponível.

• Obstáculos para pessoas com mobilidade reduzida.

• Falta de ciclovias e ciclofaixas.

A transformação de espaços urbanos subutilizados para uso dos pedestres é 
uma oportunidade a ser considerada, como, por exemplo, o estreitamento de 
ruas excessivamente largas e aproveitamento de vagas de estacionamento. Tais 
alterações apresentam um potencial de impacto na vida social das ruas e nas 
atividades econômicas. 

Princípios de segurança e convivência.

Figura 74. Exemplo: 
Estações de BRT em 
Itajaí e Balneário de 
Camboriú integradas 
na malha urbana e 
maximizando critérios 
de desenho acessíveis.
Fonte. MCrit 2020.
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Figura 75. Transformação do espaço urbano destinado a carros para um espaço 
mais seguro e inclusivo, proporcionando espaço para caminhar, ir de bicicleta e 
como ponto de encontro  entre cidadãos. A intervenção baseada nas estratégias de 
“Urbanismo Tático” durou 15 dias e custou US $ 10.000, em Rionegro, Colômbia.

Fonte: IAA, MCRIT & Ibergeo 2019. (https://www.youtube.com/watch?v=p0rUvUL9IX4)

Os custos associados a essas intervenções podem ser mantidos relativamente 
baixos com práticas de urbanismo tático, que são cada vez mais frequentes.

Ferramentas inclusivas e urbanismo tático.

https://www.youtube.com/watch?v=p0rUvUL9IX4
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Cabe manter um direito de passagem dedicado aos serviços de transporte público 
para garantir que os ônibus possam mover-se rapidamente e sem entraves por 
congestionamento, mas considerando a implantação tipicamente em âmbitos 
fortemente urbanos é necessário que os mecanismos de segregação sejam 
especialmente previstos para garantir uma paisagem urbana requalificada, 
e ainda uma permeabilidade transversal relativamente alta das vias para os 
pedestres e ciclistas.

As propostas de intervenção nas Áreas piloto envolvem numerosos atores: a 
prefeitura e o estado, com suas secretarias de habitação, desenvolvimento 
urbano e transportes, bancos privados e de desenvolvimento, incorporadoras, 
construtoras, moradores do entorno, etc. Para o gerenciamento de todos os 
atores, é necessária uma estruturação para viabilizar o projeto. Um procedimento 
urbanístico, que poderia ser utilizado para dar bases à intervenção nas Áreas 
piloto, é o Planos Específicos de Urbanização (PEU) colocado no Plano Diretor 
de Teresina. A aplicação do PEU ainda necessita de uma lei específica que 
regulamente o processo de elaboração e aprovação. Uma Lei específica que 
poderia ser utilizada como referência para o PEU, é o DECRETO Nº 56.901/2016 
do município de São Paulo, que trata do Projeto de Intervenção Urbana (PIU) com 
as mesmas características, objetivos e finalidades que o PEU de Teresina.

Implantação da Plataforma de BRT 
com critérios de eficiência espacial.

A aplicação do PEU ainda necessita de uma 
lei específica que regulamente o processo 
de elaboração e aprovação.
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