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Sumário Executivo
Em 2019, a Prefeitura Municipal de Teresina, o Governo do Brasil e o Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos firmaram um Acordo de Cooperação para a implementação do Programa de Resiliência
Urbana de Teresina. Através deste acordo, durante 2 anos, as partes trabalharam conjuntamente para a construção
de capacidades técnicas para a resiliência urbana no município e para a produção deste documento estratégico para
a cidade.
Assim, o objetivo deste relatório é (1) instruir o Governo Local, neste caso o Município de Teresina, e seus parceiros
sobre o estado atual da cidade no que diz respeito à resiliência e tendências relacionadas, com base em conclusões
derivadas do processo de implementação da CRPT – descrito neste documento; e (2) recomendar um conjunto de
atividades e ações, organizadas sob três linhas de ação que, com base na teoria de mudança do deste projeto, orientam
as políticas públicas municipais em resposta às questões prioritárias identificadas pela cidade.

Contexto Urbano
Teresina, uma cidade intermediária em um hotspot do aquecimento climático global, está usando seus recursos de
forma inteligente para a construção de resiliência e sustentabilidade.

Teresina

Figura: Localização da cidade de Teresina. Fonte: CRGP (2022).

País

Brasil

Estado

Piauí

Localização

Nordeste Brasileiro

Clima

Grupo Tropical (A) com clima savânico (Aw); período árido entre Setembro-Dezembro e
período chuvoso entre Janeiro-Abril
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Areas

1392 km²

População

864.845 (2019)

Língua oficial

Português

PIB local/Capita

USD 3.889,09 (2017)
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Desafios e Oportunidades de Teresina

Desafios Estruturais

A natureza periférica

Pobreza e desigualdade

da região

Coordenação
intergovernamental

Desafios Emergentes

Efeitos da mudança

Segurança e criminalidade

climática

Oportunidades

Cobertura crescente e

Crescimento

Parcerias de nível local,

fornecimento de infra-

da receita municipal

regional e internacional para

estrutura básica e serviços

aumentar a capacidade

sociais

técnica e financeira

Figura: Desafios e Oportunidades de Teresina. Fonte: CRGP (2022).
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Temas prioritários para a construção da resiliência
As prioridades de Teresina para o fortalecimento da resiliência urbana são definidas para abordar aspectos chave nos
quais múltiplos riscos urbanos convergem, tendo em vista desafios urbanos estruturais e emergentes.
Em uma série de workshops para a construção de conhecimentos locais e expertise, promovidos pelo Programa Global
de Cidades Resilientes da UN-Habitat, a Comissão de Resiliência de Teresina definiu, em conjunto com outros atores
urbanos, as prioridades da cidade para a construção de resiliência.

Tema Prioritário 1
Gestão do Ciclo da Água
O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, é o fenômeno da circulação da água entre a biosfera, a
atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Nas cidades, esse ciclo natural da água é afetado e modificado pela urbanização,
industrialização e crescimento populacional, e se torna mais complexo pela necessidade de gerenciar adequadamente
o abastecimento de água, drenagem e coleta de esgoto.
A gestão do ciclo da água se refere à gestão do ciclo natural e urbano da água em Teresina. Este tema prioritário
responde a diferentes tipos de choques e estresses crônicos no sistema urbano para a construção de resiliência
climática.

Vetores da Gestão
Ineficiente
do Ciclo da Água

Ϙ

Perturbação de dinâmicas hidrológicas naturais

Ϙ

Gestão ineficiente do Metabolismo Urbano

As lacunas em métodos sustentáveis no gerenciamento do metabolismo
urbano, particularmente resíduos sólidos, águas residuais e sistemas de
águas pluviais, fragilizam ainda mais a gestão do ciclo urbano da água com
sérias implicações para o equilíbrio ecológico da cidade, aumentando o
potencial de surgimento de novas áreas de riscos.

Dados relevantes
Devido ao rápido fenômeno de urbanização e à escassez de moradias
acessíveis, 7,8% da ocupação urbana está localizada em áreas vulneráveis
e de risco.

Riscos Associados

Ϙ

Inundações Fluviais, Pluviais e Inundações Repentinas

Ϙ

Deslizamentos de Terra

Ϙ

Doenças relacionadas à água

Ϙ

Colapso de infraestruturas

Os processos de urbanização, exacerbados por desafios estruturais de
pobreza e desigualdade, bem como de coordenação intergovernamental,
alteraram os fluxos naturais da água levando a um aumento na frequência de
choques múltiplos com impactos socioeconômicos severos.

Dados relevantes
A porcentagem de casas com estrutura inadequada é de cerca de 20%, e
a porcentagem de infraestrutura crítica com estruturas inadequadas é de
quase 10%.
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Desequilíbrio ecossistêmico refere-se a perturbações no equilíbrio de um ecossistema natural devido a causas naturais
ou antropogênicas. No contexto urbano, algumas das principais causas deste processo são a expansão territorial
acelerada sobre o ambiente natural, a contaminação dos corpos de água, a poluição da atmosfera, a erosão do solo,
o desmatamento, dentre outras.

Sumário Executivo

Tema Prioritário 2
Equilíbrio Ecossistêmico

Em Teresina, o desequilíbrio do ecossistema está em grande parte relacionado com as perdas de vegetação – agravadas
por padrões de urbanização acelerados e insustentáveis, e levando ao aumento de ilhas de calor num contexto de alta
vulnerabilidade ao aquecimento global; e à contaminação da água, causada sobretudo por lançamento de esgoto não
tratado, resultando em perda de biodiversidade e infestação por plantas aquáticas.

Vetores de
Equilíbrio Ecossistêmico

Ϙ

Perda de Vegetação

Ϙ

Poluição Ambiental

Ϙ

Incêndios Florestais

Os efeitos desta questão tornaram-se bastante evidentes em Teresina através
de diversos eventos, sobretudo relacionados à perda de biodiversidade
e infestação por insetos, animais e plantas, o que por sua vez acarretou
tanto sérios problemas de saúde pública quanto consideráveis impactos
socioeconômicos.

Dados relevantes
De 2001 a 2019, o perímetro urbano perdeu aproximadamente 40% da
cobertura arbórea. Entre outubro de 2019 e outubro de 2020, 385 incêndios
foram identificados em Teresina por imagens de satélite.

Riscos Associados

Ϙ

Ilhas de Calor Urbanas

Ϙ

Infestação de insetos, animais e plantas

No contexto local, Teresina está atualmente em processo de licitação para
o desenvolvimento de seu Plano de Ação Climática, que incorporará a
construção de cenários de tendência, estratégias de mitigação e adaptação
aos impactos da mudança climática.

Dados relevantes
Enquanto a proporção de espaço público aberto por 100.000 habitantes (57
ha/100.000hab) e área verde urbana per capita (13,43 ha/1.000hab) são
considerados indicadores positivos, há uma tendência atual de perda de
vegetação e a porcentagem de áreas abertas dentro da mancha urbana (46%)
deve ser aumentada.
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Tema Prioritário 3
Desempenho Econômico
Teresina sofreu historicamente as consequências da natureza periférica de sua localização, estando à margem dos
grandes polos econômicos nacionais e sua esfera de influência. Desse modo, o desenvolvimento de parques industriais
estratégicos ou infraestrutura relevante é um desafio estrutural da região.
A insuficiência de redes nacionais e interregionais bem conectadas de transporte e logística, e uma persistente crise
econômica nacional, comprometem o desenvolvimento econômico e o crescimento da cidade.
Além disso, é notável que a pandemia da COVID-19 intensificou alguns vetores, especialmente a economia informal,
e riscos associados ao baixo desempenho econômico em Teresina, com uma retração nas atividades econômicas e,
consequentemente, nas receitas municipais e no aumento de taxas de desemprego.

Vetores de Desempenho
Econômico

Ϙ

Atratividade limitada para novos negócios

Ϙ

Baixa diversidade econômica

Ϙ

Produtividade reduzida

Ϙ

Economia Informal

A cidade e a região carecem de redes nacionais e interregionais de transporte
e abastecimento bem conectadas, o que, por sua vez, compromete o
desenvolvimento econômico e o crescimento da cidade. A crise financeira
brasileira de 2015 e a atual crise pandêmica pressionaram ainda mais o
rendimento econômico da cidade, com efeitos mais evidentes nas atividades
comerciais e industriais.

Dados relevantes
A conectividade do mercado em Teresina é bastante baixa, com a taxa de
bancos comerciais por 100.000 habitantes sendo de 6,13. A taxa de emprego
informal na cidade é de 44,7%, com 50,1% de homens e 49,9% de mulheres. A
participação da manufatura de produtos locais na cidade é de apenas 5,7%.

Riscos Associados

Ϙ

Agitação social

Ϙ

Desemprego

Ϙ

Perda de receita local

Historicamente, a cidade tem sofrido as consequências de sua localização
periférica, que tem estado em sua maioria distante ou à margem dos principais
centros econômicos nacionais e de suas esferas de influência. Portanto,
o desenvolvimento de parques industriais estratégicos ou infraestrutura
relevante é um desafio estrutural da região e afeta a oferta de emprego e as
receitas locais.

Dados relevantes
A taxa total de desemprego em Teresina é de 13,7%, o que é superior à
estimativa nacional, mas inferior aos números regionais. 22,5% da receita
total do governo local em Teresina é proveniente de fontes próprias.
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Desenvolver uma cidade resiliente e sustentável requer a implementação de ações que abordem de forma transversal
os temais urgentes para a redução de vulnerabilidades e riscos, e com caráter transformador para a sustentabilidade.
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Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade

O desenvolvimento de Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade é o resultado da reflexão coletiva
entre vários atores, incluindo atores locais, regionais, nacionais e internacionais; assim como diferentes setores do
governo, sociedade civil e entidades privadas. Esta reflexão foi construída a partir de uma compreensão profunda das
causas e impactos de riscos e seus vetores, dos fatores contextuais que limitam a tomada de decisões e a ação em
Teresina, e de áreas chave que necessitavam de priorização em políticas públicas. A colaboração com múltiplos atores
permitiu o desenvolvimento de uma Teoria de Mudança focada na busca de pontos de intervenção para maximizar os
impactos das ações e atividades recomendadas em Teresina para os 3 temas prioritários: Gestão do Ciclo da Água,
Equilíbrio Ecossistêmico e Desempenho Econômico.
As Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade apresentam um roteiro para a cidade agir sobre suas
questões prioritárias propondo atividades que podem superar os desafios contextuais, aproveitar as oportunidades
da cidade, alavancar os resultados do desenvolvimento sustentável e melhorar o pensamento de resiliência urbana
dentro do governo local. Ele apresenta a visão da cidade para um futuro mais resiliente, com suas metas desejadas
para abordar cada questão prioritária, o caminho da priorização à elaboração de políticas efetivas e as Linhas de Ação
para cumprir com estas metas.

Linha de Ação 1

A Institucionalização da Resiliência Urbana no Planejamento
da Cidade e nas Operações do Governo Local

Linha de Ação 2

Aprimorar os Mecanismos de Gestão Urbana para um
Desenvolvimento Urbano Sustentável

Linha de Ação 3

Construíndo uma Economia Local Forte e Resiliente

Figura: Ações recomendadas para resiliência e sustentabilidade. Fonte: CRGP (2022).
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Linha de Ação 1
A Institucionalização da Resiliência Urbana no Planejamento da
Cidade e nas Operações do Governo Local
Apesar do papel ativo do governo local teresinense na liderança dos processos de diagnóstico de resiliência e na
construção de consenso em torno de um conjunto de ações, existe um risco inerente ao setor público para a sua
implementação conforme planejado no longo prazo (devido a mudanças de equipe técnica, ciclos eleitorais, alterações
em fundos nacionais, etc.). Assim, é preciso que o pensamento para a resiliência esteja bem embutido no trabalho
diário do município e integrado nas políticas dos departamentos municipais, na tomada de decisões e na forma de
trabalhar.
Durante toda a implementação do projeto, a necessidade de criar uma estrutura de compreensão coletiva sobre a
resiliência urbana foi comumente acordada entre todas as partes interessadas envolvidas, incluindo os departamentos
municipais. O objetivo foi implementar as ações de forma eficaz e eficiente, sustentando o compromisso do município
e dos atores locais com as metas e objetivos deste projeto - fortalecendo a resiliência da cidade -, para além da vida
útil do projeto.
Como principal linha de ação, a institucionalização do pensamento e planejamento resiliente no governo local é
composto por inúmeras atividades de ajustes organizacionais, capacitação e conscientização, como por exemplo
a formalização do papel da Comissão de Resiliência e a alocação de recursos necessários para suas demandas,
promovendo debates sobre desenvolvimento econômico, mobilidade e meio ambiente, engajando o público jovem na
promoção do pensamento resiliente, dentre outros.

Mecanismos para Linha de Ação 1
A Institucionalização da Resiliência Urbana no Planejamento da Cidade e nas Operações do
Governo Local
Ação Recomendada: Integração do pensamento de resiliência e reflexões transversais às políticas locais,
tomada de decisões, projetos e atividades
Tipo de Atividade

Atividades

Porquê

Atividades

1.1 Estabelecer uma

A ação municipal internacional pode

Estratégicas

estratégia integrada

ser um mecanismo para reforçar a

para a ação municipal

resiliência urbana através de espaços

internacional.

de aprendizagem e oportunidades,
criando robustez para as capacidades
locais. Com o intuito de aproveitar
plenamente a cooperação
internacional e institucionalizá-la
na estrutura de desenvolvimento
da cidade, é necessário definir um
plano estratégico, o qual estabelecerá
uma expectativa de impacto e
sustentabilidade.

Ajustes

1.2 Institucionalizar o

A institucionalização da resiliência

organizacionais

papel da Comissão de

urbana exige uma abordagem

Resiliência para incentivar

integrada, considerando

os trabalhos realizados

todos os sistemas urbanos e

entre os diferentes

suas interdependências. Para

departamentos e setores

institucionalizar o pensamento de

em torno da construção

resiliência dentro do governo local, é

da resiliência e da

importante consolidar a Comissão

implementação do RAR-S.

de Resiliência como um Conselho
Permanente de Resiliência Urbana.
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1.3 Programas de

Há uma necessidade de aumentar o

treinamento contínuo

grau de sensibilidade, conhecimento

e de capacitação para

técnico e capacidade das empresas

entidades privadas e

e seus trabalhadores que interagem

partes interessadas

com o desenvolvimento urbano. Uma

para melhorar suas

vez que a administração coopera

habilidades técnicas,

e contrata empresas privadas para

operações e gestão de

a execução constante de diversos

recursos para resultados

programas e ações, é de interesse

mais sustentáveis.

do município que estas empresas

Sumário Executivo

Capacitação

e seus trabalhadores tenham o
melhor treinamento disponível para
melhorar os resultados dos serviços
que oferecem. Dado que o resultado
destas ações e os benefícios
econômicos não são percebidos
imediatamente, é necessário que
a administração promova e lidere
programas de treinamento contínuo
que aumentem o grau de formação
geral em assuntos ambientais e de
sustentabilidade no setor privado.
Conscientização

1.4 Reforçar o papel dos

A integração do pensamento resiliente

jovens na inovação e na

deve ser um processo intersetorial

promoção da resiliência e

e, ao mesmo tempo, inclusivo,

adaptação às mudanças

incorporando a voz da juventude

climáticas.

para promover a inovação e uma
nova visão sobre os esforços da
administração pública em direção a
um futuro sustentável.

1.5 Promover debates de

Com o objetivo de conseguir uma

alto nível para discutir o

adesão adequada da sociedade

nexo desenvolvimento

às políticas urbanas específicas, é

econômico, mobilidade

necessário integrar diferentes agentes

e sustentabilidade

- tanto da sociedade civil quanto do

ambiental.

setor privado - na discussão do papel
da mobilidade, do uso do solo e das
políticas ambientais na construção da
resiliência urbana.

1.6 Conscientização

Um sistema resiliente garante a

da população para a

preservação da vida, a limitação

resiliência urbana.

de lesões e o aumento da
"prosperidade" de seus habitantes;
promover a inclusão e fomentar não
apenas a participação abrangente,
mas também significativa de
todos, principalmente daqueles
em situações vulneráveis. Esta
abordagem pode assegurar um
senso de propriedade e apoiar a
implementação de planos e ações.
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Linha de Ação 2
Aprimorar os Mecanismos de Gestão Urbana para um
Desenvolvimento Urbano Sustentável
A gestão do ciclo da água e o equiíbrio ecossistêmico - identificados como temas prioritários - são pressionados pelo
rápido processo de urbanização, pelos sistemas deficientes de infraestrutura básica e pelas práticas não-sustentáveis
de desenvolvimento. Com a intenção de abordar e amenizar esses problemas, partes interessadas e atores locais
buscaram uma linha de ação holística, centrada na melhoria do desenvolvimento urbano sustentável de Teresina.
Nesse intuito, foram recomendadas três ações principais que buscam promover uma forma urbana compacta e
sustentável, uma infraestrutura verde e azul sustentável e uma adequada execução de projetos coerentes com o
planejamento urbano. Cada uma dessas ações recomendadas consiste em uma série de atividades de conscientização,
capacitação, ajustes organizacionais e estratégias. Essas atividades vão desde a participação em redes e programas
internacionais, execução de programas de treinamento e melhoria contínua para os funcionários e profissionais da
cidade, criação de um fundo para a captura e gestão de mais valia do uso do solo e execução de programas de
Desenvolvimento Orientado ao Transporte, até a criação de uma única agência para coordenar os diferentes aspectos
relacionados à gestão do ciclo da água, para citar apenas alguns.

Mecanismos para Linha de Ação 2
Aprimorar os Mecanismos de Gestão Urbana para um Desenvolvimento Urbano Sustentável
Ação Recomendada: Mudando para uma forma urbana compacta e sustentável
Tipo de Atividade

Atividades

Porquê

Atividades

1.1 instituição

Reduzir os riscos de desastres e aumentar

Estratégicas

do programa de

a resiliência da cidade: limitando o

desenvolvimento

consumo do solo, o que resulta na

orientado ao

alteração dos terrenos naturais, e

transporte.

destruição dos sistemas naturais de água,
o que, por sua vez, aumenta os riscos de
enchentes e inundações fluviais na cidade.
Contribuir para a construção de formas
urbanas mais sustentáveis: maximizando
a densidade urbana e os espaços
residenciais, comerciais e de lazer
próximos aos corredores de transporte
público, consequentemente, reduzindo o
uso de carros particulares, e reforçando
a viabilidade econômica através da
concentração de terrenos comerciais,
atividades e serviços. Além disso, a maior
atratividade dessas áreas resulta em
um aumento do valor da terra, que pode
ser captado pela cidade para melhorar a
qualidade dos espaços urbanos.
Economizar gastos públicos no
fornecimento de nova infraestrutura para
empreendimentos de baixa densidade.
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1.2 Criação do fundo

Este fundo pode ser utilizado para financiar

organizacionais

para a captura e

diversas atividades que podem facilitar

gestão de mais-valia

o fortalecimento do desenvolvimento

no valor do solo.

urbano sustentável, entre elas: programas
de treinamento para o setor municipal;

Sumário Executivo

Ajustes

campanhas de conscientização sobre
sustentabilidade e resiliência, etc.
Capacitação

1.3 Programa de

Um entrave significativo na implementação

treinamento e

de políticas, planos e iniciativas de

melhoria contínua

planejamento urbano sustentável reside na

para os funcionários

qualificação técnica e no monitoramento

e profissionais

da cadeia de implementação, desde o

municipais.

planejamento até a execução. O município
precisa de treinamento contínuo de seus
funcionários para otimizar, atualizar e
inovar as formas de implementação das
estruturas legais de ponta a ponta.

Conscientização

1.4 Estabelecer

Assegurar uma implementação eficaz e

parcerias com

eficiente através da obtenção do apoio

associações

público, e permitir ajustes através dos

profissionais

quais as preocupações do público sejam

e acadêmicas

ouvidas e tratadas de forma adequada e

para promover o

oportuna.

plano diretor da
cidade e práticas
inovadoras para sua
implementação.
Ação Recomendada: Melhorar o metabolismo urbano através de uma infraestrutura verde e azul
Atividades

2.1 Refinando

A cidade deve melhorar sua estratégia

Estratégicas

a estratégia de

de reflorestamento urbano através do

reflorestamento

plantio adequado de árvores nas ruas e

urbano.

da revitalização dos edifícios, através de
técnicas como paredes e telhados verdes,
o que melhora a qualidade ambiental e
a qualidade de vida da população, além
de contribuir para o funcionamento do
metabolismo urbano.

2.2 Desenvolvimento

A implementação de estratégias de

de uma estratégia

infraestrutura verde e a descompactação

de permeabilização

e permeabilização do solo melhoram

e descompactação

o sistema de drenagem da cidade,

do solo.

reduzindo a ocorrência de enchentes
e deslizamentos de terra, bem como a
poluição dos cursos d'água devido ao
escoamento das águas pluviais.
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Ajustes

2.3 Melhoria

Além da proteção ambiental e dos

Organizacionais

e expansão

benefícios para a saúde pública, um

do sistema de

sistema eficiente de coleta e reciclagem

reciclagem de

de resíduos urbanos pode proporcionar,

Teresina para reduzir

entre outros, muitos benefícios que vão

a contaminação da

além da proteção ambiental, tais como

água e do solo.

a economia de energia, a economia de
recursos naturais, a diminuição do volume
de descarte de resíduos, a redução da
poluição do ar e do solo, a redução das
emissões de gases de efeito estufa e o
estímulo à economia circular.

2.4 Criação de uma

A gestão ineficiente do ciclo da água

unidade municipal

foi identificada como uma questão

para a gestão do

prioritária na cidade, provocada por uma

ciclo da água da

multiplicidade de fatores explicados em

cidade.

detalhes no capítulo 3. A resposta a estas
questões complexas requer a reunião de
vários atores e níveis de governo, bem
como a redução de fluxos de trabalho
paralelos ou sobrepostos que, em muitos
casos, levam à inação ou contradição na
resposta à situação. Esta nova unidade
dentro do município, especificamente
dentro do departamento de planejamento
(SEMPLAN) pode assumir a
responsabilidade de supervisionar os
planos, projetos e ações dos vários órgãos
envolvidos no ciclo da água em Teresina;
facilitando a troca de informações e
conhecimentos entre todos os atores,
garantindo a consistência e coerência
dos planos e ações, e evitando falhas de
operação.

Conscientização

2.5 Estabelecer

Em uma cidade sob a constante ameaça

um programa de

de inundações, é essencial aumentar

visitas e excursões

a consciência e o conhecimento sobre

guiadas às principais

soluções baseadas na natureza, tais como

infraestruturas,

infraestrutura verde e azul, assim como

locais de interesse e

infraestrutura e o funcionamento da cidade

projetos-piloto para

em geral, tanto para o público em geral,

o desenvolvimento

quanto para os técnicos da administração

sustentável e

e da iniciativa privada. Uma das ações

resiliente.

mais poderosas e eficazes que podem ser
realizadas é a apresentação e divulgação
de projetos, iniciativas e experiências
existentes fundamentadas em soluções
baseadas na natureza, que podem servir
de modelo e inspiração para novas
iniciativas. As visitas e visitas guiadas são,
neste sentido, uma ferramenta eficaz para
atingir este objetivo.
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coerente e integrada
Ajustes

3.1 Aumentar a

Reduzir a inconsistência entre as metas

Organizacionais

coordenação inter e

de planejamento de políticas e projetos e

intradepartamental

os resultados de implementação, evitando

ao longo de todo

assim a ineficiência e garantindo a melhor

o processo de

realização das metas e objetivos.

Sumário Executivo

Ação Recomendada: Sólida Coordenação intragovernamental para planejamento e implementação urbana

políticas públicas
Capacitação

3.2 desenvolvimento

Teresina possui uma extensa organização

de guia de

administrativa municipal, portanto é

planejamento

necessário padronizar um conjunto

urbano e

de critérios comuns alinhados com

implementação,

os objetivos gerais da cidade entre os

checklists e manuais

diferentes órgãos administrativos. Estas

técnicos.

diretrizes serão oficializadas através
de documentos como guias, listas
de verificação (checklists) e manuais
técnicos, que permitirão a implementação
adequada das políticas e planos
municipais.
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Linha de Ação 3
Construíndo uma Economia Local Forte e Resiliente
Desemprego, baixa produtividade, fraca conectividade de mercado e baixa diversidade econômica foram todos
identificados como fatores que contribuíram para o baixo desempenho econômico em Teresina. A fim de abordar
este tema prioritário, agravado pela pandemia da COVID-19, foi pactuada uma terceira linha de ação para concentrar
esforços na construção de uma economia local forte e resiliente.
Esta linha de ação é dividida em quatro ações recomendadas que visam, respectivamente, financiar o desenvolvimento
econômico, melhorar a gestão da mobilidade urbana, promover a imagem da cidade para maior atração de
investimentos e inovação, e melhorar o acesso a mercados e oportunidades. Cada ação recomendada compreende
uma série de ações de conscientização, capacitação, ajustes organizacionais e atividades estratégicas, tais como
capacitação de pessoal para aumento da receita municipal, criação de uma Agência Local de Mobilidade Urbana e
Operações, cooperação entre cidades, criação de uma Agência de Desenvolvimento Econômico Local (LEDA) para
marketing territorial, criação de um comitê para reunir diferentes partes interessadas para trabalhar em uma agenda
de ciência, tecnologia e educação, promovendo a inovação na cidade, e a integração do setor informal.

Mecanismos para Linha de Ação 3
Construíndo uma Economia Local Forte e Resiliente
Ação Recomendada: Maior Eficiência da Gestão Municipal e Sustentabilidade Financeira do Governo Local
Tipo de Atividade

Atividades

Porquê

Atividades

1.1 Modernizar

O Diagnóstico de Resiliência Urbana mostrou

Estratégicas

e aprimorar os

deficiências nos dados de monitoramento

mecanismos

dos serviços públicos municipais. Esta falta

municipais de

de dados também coincide com pontos

monitoramento

relevantes levantados pela Comissão de

e avaliação

Resiliência, tais como dificuldades na

da eficácia e

implementação de projetos urbanos e

eficiência de

incompatibilidades de capacidade técnica

serviços.

e demanda por serviços públicos. Este
monitoramento é fundamental para gerar um
parâmetro e responder a problemas como
a falta de capacidade técnica para serviços
municipais adequados.

Capacitação

1.2 Aperfeiçoar

O processo consultivo da Comissão de

competências da

Resiliência esclareceu que o município já

administração

tem projetos de modernização da gestão

municipal para

tributária, bem como recursos assegurados

uma melhor e

para este setor. Entretanto, a capacidade

mais eficiente

administrativa para implementar esses

arrecadação

recursos e acompanhar os programas ainda é

tributária.

limitada. A modernização da gestão tributária
responde à necessidade de aumentar as
próprias fontes de receita para financiar o
desenvolvimento sustentável e mitigar as
crises fiscais.
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ODSs

Socioespacial
Ajustes

2.1 Criar uma

O atual modelo de gestão da STRANS

Organizacionais

agência de

não atende à necessidade de agilidade na

mobilidade

coordenação e supervisão do transporte

local para

municipal, seja ele de tráfego ou de transporte

supervisionar

público. Portanto, recomenda-se atualizar o

operações

modelo seguindo o exemplo bem-sucedido

e integrar o

de outras cidades, com uma Agência Local

planejamento da

de Transportes, e integrando as unidades

mobilidade na

de planejamento da mobilidade com os

macroárea de

outros setores de planejamento urbano sob a

planejamento e

Secretaria de Planejamento.

Sumário Executivo

Ação Recomendada: Melhoria da Gestão da Mobilidade Urbana para uma Maior Produtividade e Inclusão

meio ambiente.
2.2 Criação

Os desafios da interconectividade local e

de um comitê

regional são os principais vetores do baixo

intersetorial

desempenho econômico local. É necessário

para a gestão

criar uma agenda local que retome as

coordenada

discussões sobre um Plano Logístico para

da mobilidade

a RIDE Grande Teresina, e que avance em

urbana e

projetos que melhorem a mobilidade regional.

logística.
Ação Recomendada: Rebranding da cidade para maior atração de investimentos e inovação
Atividades

3.1 Preparar-se

Para lidar com as atuais tendências globais

Estratégicas

para o futuro do

de digitalização e as consequentes mudanças

trabalho.

no trabalho, indústrias e negócios, e prepararse para o futuro do trabalho, garantindo
oportunidades justas e inclusivas para todos,
e reduzindo a desigualdade no acesso ao
trabalho, oportunidades e recursos.

Ajustes

3.2 Criação de

O município tem lutado para implementar

Organizacionais

uma agência de

suas ações estratégicas de desenvolvimento

desenvolvimento

econômico devido a limitações em sua

econômico local

estrutura organizacional. O setor de

(LEDA) para

desenvolvimento econômico carece dos

o marketing

recursos e competências necessárias

territorial.

para viabilizar projetos e coordenar os
diversos atores necessários para alavancar
as estratégias de desenvolvimento
econômico. Assim, a criação de uma
LEDA ( Agência de Desenvolvimento
Econômico Local) é proposta para superar
limitações administrativas, facilitar a troca
de conhecimentos, conduzir estudos e
coordenar múltiplos atores para estratégias
de desenvolvimento econômico específicas
do contexto local.
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Capacitação

3.3 Estabelecer

A cooperação com cidades que têm

uma cooperação

lidado com questões semelhantes e já

entre cidades

estabeleceram suas agências semelhantes

para a

a LEDA pode se mostrar muito útil para

transferência de

encontrar maneiras novas e inovadoras

conhecimento.

de lidar com questões relacionadas ao
desenvolvimento econômico local, e ao
intercâmbio de conhecimento e habilidades.
Tais cooperações também permitem que
as cidades aprendam com as experiências
umas das outras - o que funciona e o que
não funciona para uma agência LEDA - ,
onde as cidades podem evitar experimentar
novas políticas e projetos que se mostraram
sem sucesso em contextos similares,
economizando assim recursos significativos.

Ação Recomendada: Melhorar o acesso a mercados e oportunidades de emprego para o setor informal
Atividades

4.1 Elaborar

A taxa de informalidade brasileira é de cerca

Estratégicas

um estudo

de 40%, enquanto a taxa estadual foi de

abrangente, em

quase 60% na segunda metade de 2021, a 4ª

colaboração

maior do país. Assim, no contexto brasileiro,

com o setor

nenhum desenvolvimento econômico

acadêmico e

sustentável é possível sem um foco especial

organizações

neste setor. Para desenvolver melhores

sem fins

projetos e com o público alvo apropriado, é

lucrativos, para

necessário realizar pesquisas específicas

compreender e

que compreendam as particularidades deste

caracterizar o

setor.

setor informal.
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4.2 Posicionar o

O Banco Popular foi identificado como

Banco Popular

uma instituição chave, sendo a porta de

(Banco Popular)

entrada para o fortalecimento de setores

como referência

econômicos vulneráveis. Ele teve e segue

no apoio às PMEs

tendo um papel essencial durante a crise

e à integração do

econômica causada pela pandemia da

setor informal.

COVID-19, provando ser uma política

Sumário Executivo

Capacitação

poderosa para fortalecer a resiliência
econômica. Sua consolidação oferece uma
área de oportunidade para integrar este grupo
em programas de treinamento, melhorar
o acesso ao crédito, profissionalização,
formalização e facilitar o acesso a direitos
e benefícios. No entanto, o banco dispõe de
uma oferta de crédito limitada, que precisa
ser reavaliada especialmente após o atual
período de crise financeira pós-COVID.
Além disso, o diagnóstico mostrou que sua
capacidade operacional é limitada, exigindo
maior força técnica para aumentar a oferta de
microcrédito, associada também a melhores
mecanismos de gestão. Uma cidade resiliente
deve ser inclusiva, e assim acomodar setores
vulneráveis com programas devidamente
adaptados.
Conscientização

4.3 Realizar

Embora o município ofereça serviços

campanhas de

específicos destinados aos micro e pequenos

conscientização,

empresários, bem como apoio à formalização

em colaboração

e assistência aos trabalhadores informais,

com a sociedade

seu conhecimento e acesso ao serviço ainda

civil, sobre o

é limitado. O serviço não dispõe de uma

acesso a créditos,

estratégia adequada de direcionamento e

subsídios e

alcance, o que é necessário para a prestação

capacitação

eficiente de serviços. Também é conveniente

profissional.

unificar vários serviços oferecidos
separadamente, facilitando a adesão do
público-alvo.
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Glossário

Glossário
Acesso

Capacidade dos titulares de direitos de usar ou se beneficiar de um determinado serviço
ou produto.
Nota: Possíveis restrições podem ser causadas por distância à fonte (por exemplo, a rede
de abastecimento de água não chega a um determinado bairro) e inacessibilidade (por
exemplo, o serviço é muito caro para uma determinada família ou grupo de pessoas),
entre outros.

Acesso livre

Direitos específicos que não são atribuídos a ninguém e dos quais ninguém pode ser
excluído.

Adaptação

Maior capacidade de se adaptar aos impactos adversos das mudanças climáticas e

às mudanças

promover a resiliência climática e o desenvolvimento de baixas emissões de gases de

climáticas

efeito estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos.
[Fonte: UNEP]

Administração de

Sistema inclusivo que estende os direitos à terra a todos e reconhece todos os direitos

terras a favor dos

existentes em um continuum.

pobres
Nota: Isso implica que uma nova forma simplificada e acessível de registros de terras
deve ser desenvolvida para registrar esses diferentes tipos de direitos e vinculá-los aos
títulos e sistemas de títulos existentes.
Aglomeração

A estrutura física e composição de uma área urbana ou continuidade de grandes

urbana

aglomerados urbanos onde a zona construída ou densidade populacional de uma
cidade extensa ou área de vila ou local central e quaisquer subúrbios estão ligados por
desenvolvimento urbano contínuo e conectado.

Água Potável

Toda a água no estado original ou após tratamento, destinada a beber, cozinhar, preparar
alimentos ou outros fins domésticos, independentemente da sua origem.
Nota 1: Água potável é aquela com características microbianas, químicas e físicas que
atendem às diretrizes da OMS ou aos padrões nacionais de qualidade da água potável.
Nota 2: Fontes de água potável incluem conexões domiciliares, fontanários públicos,
furos, poços cavados protegidos e não protegidos, nascentes protegidas e não
protegidas, coleta de água da chuva e fontes de superfície, como rio, represa, lago, lagoa,
córrego, canal e canais de irrigação.
Nota 3: Acesso à água potável significa que a fonte de água potável está a menos de um
quilômetro de distância do local de uso e que é possível obter com segurança pelo menos
vinte litros por membro de uma residência por dia.
[Fonte:: ISO5667-5: 2006 (en), 2.2 com notas adicionadas à entrada]

Área aberta

Todas as áreas vagas - públicas ou privadas - dentro da área urbana.
OBSERVAÇÃO As áreas abertas urbanizadas são todos espaços abertos marginais e
pixels de espaço aberto capturados associados à extensão urbana.
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Todos os aglomerados de espaço aberto com menos de 200 hectares que são totalmente

interna

cercados por pixels de terrenos construídos em áreas urbanas e suburbanas e a margem
aberta ao redor deles.

Área aberta

Glossário

Área aberta

Todas as áreas vagas - públicas ou privadas - dentro dos limites urbanos.

urbana
Nota 1: As áreas abertas urbanas são todos espaços abertos marginais e espaços
abertos capturados associados ao escopo e aos parâmetros do sistema urbano.
Nota 2: Os parques estaduais, nacionais ou áreas abertas no campo fora dos parâmetros
da área urbana não são considerados, aqui, como áreas abertas urbanas.
Área natural

Espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e administrado por meios

protegida

legais ou outros tipos de meios eficientes para alcançar a conservação de longo prazo da
natureza com os serviços ecossistêmicos e valores culturais associados.
[Fonte: ISO 18065: 2015 (en), 3.6]

Áreas Edificadas

Área ocupada com base em pixels de área construída em imagem satelital.
Nota 1: Pode ser urbano, suburbano ou rural.
Nota 2: A área construída é considerada urbana se os pixels construídos têm valores
urbanos maiores que 50%, suburbano se entre 10-50% e rural se menor que 10%.
[Fonte: Atlas of Urban Expansion. The City as a Unit of Analysis and the Universe of Cities.
2016].

Autoridade

Autarquias locais, distintas das administrações estaduais, que possuem um certo grau

descentralizada

de autogoverno, elaborado no âmbito da lei, com poderes, recursos e capacidades
próprios para cumprir responsabilidades e com legitimidade sustentada por estruturas
democráticas locais eleitas e representativas que determinam como o poder é exercido e
que tornam as autoridades locais responsáveis perante os cidadãos em sua jurisdição.
[Fonte: UCLG, GOLD I, 2008]

Avaliação de

Abordagem qualitativa ou quantitativa para determinar a natureza e extensão do risco

risco de desastre

de desastre, identificando e analisando os perigos potenciais e avaliando as condições
existentes de exposição e vulnerabilidade que, juntas, podem prejudicar pessoas,
propriedades, serviços, meios de subsistência e o meio ambiente do qual dependem.
[Fonte:: UNISDR, 2017 com modificação]

Balança

Medida de como as importações totais de uma determinada entidade (cidade, região,

comercial

país, etc.) por valor se comparam com suas exportações totais por valor.
Nota: Um excesso de importações sobre exportações é referido como déficit comercial,
enquanto um excesso de exportações sobre importações é descrito como superávit
comercial.
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Biodiversidade

Variabilidade entre organismos vivos de todas os ambientes, incluindo ecossistemas
terrestres, marinhos e outros aquáticos, e os complexos ecológicos dos quais os
organismos fazem parte.
Nota 1: Inclui a diversidade dentro das espécies, entre as espécies e dos ecossistemas.
A biodiversidade, portanto, não é apenas a soma de todos os ecossistemas, espécies e
material genético, mas representa a variabilidade dentro e entre eles.
Nota 2: A biodiversidade também pode ser referida como diversidade biológica.
[Fonte: Chan, L., et al. User Manual on the Singapore Index on Cities’ Biodiversity (also the
City Biodiversity Index), 2014]

Cadeias de

Relações bidirecionais de organizações e / ou pessoas com processos, logística,

abastecimento

informação, tecnologia e recursos que se envolvem em atividades e criam valor desde a
obtenção de materiais até a entrega de produtos ou serviços.
Nota: A cadeia de abastecimento pode incluir fornecedores, subcontratados, instalações
de manufatura, fornecedores de logística, centros de distribuição internos, distribuidores,
atacadistas e outras entidades que conduzem ao usuário final.
[Fonte: ISO 22300: 2018 (en) 3.251]

Choques

Eventos incertos, abruptos ou de início longo que têm potencial para impactar o propósito
ou objetivo de um sistema urbano.

Cobertura

Capacidade do portador de um dever de prestar um serviço ou produto.
Nota: Pode ser influenciada por sua capacidade financeira, pela configuração geoespacial
e pelas estruturas normativas e institucionais.

Conectividade

Como uma paisagem é configurada e como permite que as espécies se movam por seus
diferentes elementos.
Nota: Um alto grau de conectividade geralmente está associado à baixa fragmentação.

Consumo de

Expansão da área construída que pode ser medida diretamente; extensão absoluta de

Terra

terra que está sujeita à exploração pela agricultura, silvicultura ou outras atividades
econômicas; e exploração superintensiva de terras que são usadas para agricultura e
silvicultura.
[Fonte: EEE. 1997]

Contribuição

Proporção do mercado geral (definido em termos de unidades ou receita) contabilizada

(PIB)

por um produto específico.

Dados abertos

Dados publicamente disponíveis (de preferência online) disseminados de forma amigável
(metadados e formato legível por máquina), que são reutilizáveis e licenciados para
distribuição e publicação.
Nota: Também deve ser universalmente acessível.

Desafios

Mudanças contextuais de longo prazo e pressões originadas fora do sistema urbano que
também minam a capacidade da cidade para a sustentabilidade e resiliência.
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Estado de não ser igual, especialmente em status, direitos e oportunidades.
Nota: A desigualdade pode ser medida economicamente (ou monetariamente), em

Glossário

Desigualdade

relação às condições de vida, ou com base em direitos e obrigações associadas (por
exemplo, quando as pessoas não são iguais perante a lei, ou quando as pessoas têm
poder político desigual).
[Fonte: UNDP, 2015]
Direitos Humanos

Direitos inerentes a todos os seres humanos, seja qual for a nacionalidade, local de
residência, sexo, nacionalidade ou origem étnica, cor, religião, idioma ou qualquer outra
condição.
Nota 1: Todas as pessoas têm o mesmo direito aos direitos humanos, sem
discriminação.
Nota 2: Os direitos humanos são:
1. interrelacionados, universais e inalienáveis,
2. interdependentes e indivisíveis,
3. iguais e não discriminatórios, e simultaneamente direitos e obrigações.

Diversidade

Até que ponto a atividade econômica de uma determinada geografia é distribuída entre

Econômica

várias categorias, como indústrias, setores, níveis de qualificação e níveis de emprego.

Dívida pública

Dívida bruta do organismo público local com os seguintes passivos: 1) moeda e

local

depósitos; 2) títulos de dívida (obrigações); 3) empréstimos; 4) seguros de pensões e
garantias padronizadas; e 5) outras contas a pagar (dívida comercial, atrasos).

Ecossistema

Complexo dinâmico de comunidades de plantas, animais e microorganismos e o
ambiente não vivo (por exemplo, solo, ar, luz solar) interagindo como uma unidade
funcional da natureza.
Nota: Tudo o que vive em um ecossistema depende de outras espécies e elementos que
também fazem parte dessa comunidade ecológica.
[Fonte: ISO 14055-1: 2017 (en), 3.1.1 com adição de Nota]

Emissão de gases

Massa total de um GEE liberado para a atmosfera durante um período de tempo

de efeito estufa)

especificado.

(GEE)
Nota 1: Gases de efeito estufa (GEEs) são gases de longa duração na atmosfera
que absorvem radiação infravermelha que, de outra forma, escaparia para o espaço
absorvendo a radiação que contribui para o aumento da temperatura da superfície.
Nota 2: Existem seis GEEs principais: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido
nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), por fluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de
enxofre (SF6).
Nota 3: Os GEEs permanecem na atmosfera por longos períodos de tempo, variando de
meses a milênios.
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Entes

Indivíduos ou instituições que têm uma obrigação ou responsabilidade particular de

responsáveis

respeitar, promover e realizar os direitos humanos e de se abster de violações dos direitos
humanos.
Nota 1: O termo é mais comumente usado para se referir a atores estatais, mas atores
não estatais também podem ser considerados portadores de obrigações.
Nota 2: Dependendo do contexto, indivíduos (por exemplo, pais), organizações locais,
empresas privadas, doadores de ajuda e instituições internacionais também podem ser
responsáveis.
[Fonte: UNICEF - Gender Equality, UN Coherence & You]

Espaço público

Áreas dentro da mancha urbana que são acessíveis para uso público.

aberto
Nota 1: Estes são delimitados pelo planejamento local.
Nota 2: Espaços públicos abertos abrangem áreas ao ar livre na cidade que são
acessíveis ao público para uso recreativo, por exemplo, parques públicos, praças, áreas
verdes recreativas, parques infantis e áreas pedonais alargadas. Não inclui ruas, a menos
que a cidade as indique especificamente como espaço de lazer, nem áreas destinadas a
equipamentos públicos que não sejam abertas ao público em geral.
Espaço verde

Espaço urbano coberto por vegetação de qualquer tipo.

urbano
Nota: Isso inclui:
recursos de espaço verde menores (como árvores de rua e vegetação de beira de
estrada);
espaços verdes não disponíveis para acesso público ou uso recreativo (como telhados
verdes e fachadas, ou espaços verdes em terrenos privados); e
espaços verdes maiores que oferecem várias funções sociais e recreativas (como
parques, playgrounds ou vias verdes).
[Fonte: 2017. Intervenções do Espaço Verde Urbano e saúde. Organização Mundial de
Saúde. Escritório Regional para a Europa]
Estresses

As pressões dinâmicas crônicas e contínuas originárias de um sistema urbano com
potencial para impactos cumulativos na habilidade e capacidade do sistema de atingir
seus objetivos.

Estressores

Fatores, processos, atividades ou interações que individualmente ou conjuntamente
levam à geração de um estresse no sistema urbano.

Estrutura

Paredes, tetos e pisos construídos com materiais como amianto ou zinco, ou por meio

Inadequada

de técnicas vinculadas à ausência de expertise e manutenção adequados, ou perda de
conhecimentos tradicionais baseados na experiência.

Fontes

Fontes que diferem da(s) fonte(s) principal(is) da cidade.

Alternativas
Nota: Particularmente aplicável para fornecimento de eletricidade (por exemplo,
geradores) e água (por exemplo, água engarrafada).
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Fontes que, pela natureza de seu projeto e construção, têm potencial para fornecer água

água potável

potável.
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Fontes de
melhorada

Nota 1: Inclui água canalizada, furos ou poços tubulares, poços cavados protegidos,
nascentes protegidas, água da chuva e água embalada ou distribuída.
Nota 2: Para atender aos critérios de um serviço de água potável gerenciado com
segurança, as pessoas devem usar uma fonte melhorada que atenda a três critérios: deve
ser acessível no local, água deve estar disponível quando necessário e a água fornecida
deve estar livre de contaminação.
[Fonte: WHO-JMP-UNICEF, 2017]
Gestão de risco

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização em relação às políticas

de desastres

e estratégias de redução de risco de desastres para prevenir novos riscos de desastres,
reduzir o risco de desastres existente e gerenciar o risco residual, contribuindo para o
fortalecimento da resiliência e redução das perdas por desastres.
Nota: As atividades devem abranger:
1. Mitigação - a redução ou minimização dos impactos adversos de um evento perigoso;
e,
2. Preparação - o conhecimento e as capacidades desenvolvidas por governos,
organizações de resposta e recuperação, comunidades e indivíduos para efetivamente
antecipar, responder e se recuperar dos impactos de desastres prováveis, iminentes
ou atuais.
[Fonte: UNISDR, 2017 com modificação]

Governança

É o software que permite o funcionamento do hardware urbano, o ambiente propício que

Urbana

exige os quadros jurídicos adequados, processos políticos, gerenciais e administrativos
eficientes, bem como instituições locais fortes e capazes, capazes de responder às
necessidades dos cidadãos.
[Fonte: Nova Agenda Urbana da UN-Habitat]

Indicador

An indicator refers to a unit of measurement of the urban system and consists of a
collection of Supporting Indicators and Related Questions. Each Component is composed
of a small number of Indicators.

Indicador de

Um Indicador de Apoio é a principal unidade de coleta de dados para a City Resilience

Apoio

Profiling Tool (CRPT), consistindo em uma pergunta ou grupo de perguntas que requerem
uma resposta quantitativa e / ou qualitativa. A maioria dos dados gerados pelos
Indicadores de Apoio são comparáveis ou mensuráveis quantitativamente.

Inflação

Aumento sustentado nos níveis gerais de preços para todos os bens e serviços em uma
economia ao longo do tempo.
Nota: A inflação descreve uma erosão do poder de compra de uma unidade monetária.
Geralmente é expressa como uma taxa de variação percentual anual em um número
índice.
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Infraestrutura

Rede estrategicamente planejada de áreas naturais e seminaturais com outras

Verde

características ambientais projetadas e gerenciadas para fornecer uma ampla gama de
serviços ecossistêmicos.
Nota 1: Ela incorpora espaços verdes (ou azuis se ecossistemas aquáticos estão
em causa) e outras características físicas em áreas terrestres (incluindo costeiras) e
marinhas.
Nota 2: A infraestrutura verde é uma ferramenta para fornecer benefícios ecológicos,
econômicos e sociais por meio de soluções naturais. Isso ajuda a evitar a dependência de
“infraestrutura cinza” que é cara de construir quando a natureza pode fornecer alternativas
mais baratas e duráveis.
[Fonte: 2016 Comissão Europeia. Meio Ambiente]

Instalações

Estruturas físicas, redes e outros ativos que fornecem serviços essenciais para o

críticas

funcionamento social e econômico de uma comunidade ou sociedade.
[Fonte: UNISDR, 2017]

Investimento

Alocação de recursos para atingir objetivos definidos e outros benefícios.
Nota: O investimento assume duas formas principais: gastos diretos em edifícios,
máquinas e ativos similares, e gastos indiretos em títulos financeiros, tais como títulos e
ações.
[Fonte: The Economist, 2017; ISO/IEC 38500:2015(en), 2.13]

Mancha Urbana

Área total constituída de áreas construídas, áreas abertas de entorno e áreas abertas
capturadas.

Mecanismos

Sistema pelo qual consultas, recursos ou esclarecimentos sobre um determinado

de recurso e

assunto são respondidos, problemas que surgem com a implementação são resolvidos e

reparação

reclamações são tratadas.

Mitigação

Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis

da mudança

pré-industriais e perseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima

climática

dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e
impactos da mudança do clima.
[Fonte: UNFCCC]

Mitigação de

Diminuir ou minimizar os impactos adversos de um evento perigoso.

risco
[Fonte: UNISDR, 2017]
Modos de

Meios de Transporte que não estão disponíveis para o público em geral, pois não são

transporte

compartilhados por estranhos sem acordo prévio.

privados
Modos de

Transporte que tem efeito zero ou mínimo sobre o meio ambiente devido ao uso de

transporte

energia sustentável ou regenerada.

sustentáveis
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Serviços compartilhados de transporte de passageiros que estão disponíveis ao público

de transporte

em geral e são compartilhados por estranhos sem acordo prévio.
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Modos públicos

Nota: Idealmente, tem “paradas” bem projetadas e “rotas” demarcadas que são
oficialmente e / ou formalmente reconhecidas.
[Fonte: UN-HABITAT, manuscrito não publicado, 2016]
Negócios

Pequenas empresas ou unidades produtivas não incorporadas ou não registradas.

informais
Nota 1: Uma unidade produtiva é uma organização formal ou informal que fornece bens e
/ ou serviços ao mercado.
Nota 2: Um negócio informal não é tributado nem formalmente monitorado por qualquer
forma de governo.
Organizações da

Associações formais nas quais a sociedade se organiza voluntariamente em torno de

Sociedade Civil

interesses comuns.

(OSCs)
Nota 1: Incluem organizações políticas, culturais, ambientais e religiosas, bem como
organizações sem fins lucrativos e não governamentais.
Nota 2: OSCs são organizações institucionalizadas, portando alguma forma de status
legal que representam grupos específicos da sociedade e estão envolvidas na prestação
de serviços.
Paratransporte

Serviços de transporte que se encontram disponíveis para serem partilhados, porém sem

(Transporte

acordo prévio com o público em geral.

Irregular)
Nota 1: Paratransporte, entretanto, não é considerado como parte do sistema regulatório
tradicional de transporte público.
Nota 2: Paratransporte, em geral, tem as seguintes características:
Os serviços geralmente não são programados e, muitas vezes, embora nem sempre,
estão em rotas que atendem à demanda; e,
Os veículos operados são normalmente pequenos, incluindo motocicletas e micro-ônibus.
Nota 3: Os serviços de Paratransporte são geralmente fornecidos por operadores
informais com as seguintes características:
Eles não são corporativos, geralmente operando como empresas de uma única pessoa; e,
Freqüentemente, estão fora do sistema tributário ou se beneficiam do tratamento
favorável do setor não corporativo.
[Fonte: Roy, E. L., Rosemary, G. M, Transportation Engineering and Planning, Paratransit
Systems, 2009]
Partes

Pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada por, ou se perceber afetada por uma

Interessadas

decisão ou atividade.
Nota: As partes interessadas podem incluir entidades governamentais, setor privado,
sociedade civil, academia e outras instituições importantes de nível local a internacional
que operam na cidade.
[Fonte: ISO9000: 2015, 3.2.3 e ISO 22300: 2018 (en), 3.124]
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Participação

Processo informado de engajamento com as partes interessadas, onde grupos-chave
participam ativamente da definição do processo e do conteúdo da formulação de
políticas.
[Fonte: UNISDR, 2017 e ISO 22300: 2018 (en), 3.187]

Pegada Ecológica

Uma medida quantitativa que analisa a quantidade de terra e água biologicamente
produtiva disponível que um indivíduo, uma população ou uma atividade necessita para
produzir os recursos que consome e absorver os resíduos que gera, usando a tecnologia
prevalecente e práticas de gestão de recursos. É medido em unidades padrão chamadas
hectares globais.

Piso de proteção

Conjuntos nacionalmente definidos de garantias básicas de seguridade social que

social

devem assegurar, no mínimo, que, ao longo de um ciclo de vida, todos os necessitados
tenham acesso a cuidados de saúde essenciais e à segurança de renda básica que,
juntos, garantem o acesso efetivo a bens e serviços definidos como necessários no nível
nacional.

Planejamento de

Processo de gestão que analisa o risco de desastres e estabelece arranjos com

contingência

antecedência para permitir respostas oportunas, eficazes e adequadas.
[Fonte: UNISDR, 2017]

Pobreza

Estado ou condição de ter pouco ou nenhum dinheiro / bens / meios de subsistência.

Posse de terra

Relação, legal ou habitualmente definida, entre as pessoas, como indivíduos ou grupos,
com respeito à terra, determinando como a terra é usada, possuída, vendida ou de outra
forma alienada.

Preparação

Atividades, programas e sistemas desenvolvidos e implementados antes de um incidente
que podem ser usados para apoiar e melhorar a prevenção, proteção, mitigação, resposta
e recuperação de interrupções, emergências ou desastres.
[Fonte: ISO 22300: 2018 (en), 3.172]

Produto Interno

Medida de todos os bens e serviços finais produzidos na cidade em um determinado

Bruto

período de tempo.

(PIB)
Proteção social

Prevenir, gerenciar e superar situações que afetam adversamente o bem-estar das
pessoas
.
Nota: Consiste em políticas e programas concebidos para reduzir a pobreza e a
vulnerabilidade, promovendo mercados de trabalho eficientes, diminuindo a exposição
das pessoas a riscos e aumentando a sua capacidade de gerir riscos económicos e
sociais, como desemprego, exclusão, doença, deficiência e velhice.
[Fonte: UNISDR]

Pergunta

As Perguntas Relacionadas são estruturadas de forma semelhante aos Indicadores de

relacionada

Apoio, mas os dados coletados são de importância secundária e geralmente não estão
sujeitos a um processo de benchmarking.
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Todas as receitas governamentais que são obtidas diretamente pelo município.

recursos próprios
Nota: Receitas de fonte própria comuns incluem impostos de propriedade / terra, taxas e
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Receita de

encargos por serviços e licenças, vendas impostas localmente, impostos de uso ou renda,
investimento ou renda de aluguel gerados de ativos da cidade, entre outros.
Recuperação

Restauração e melhoria, quando apropriado, dos meios de subsistência e saúde, bem
como ativos, sistemas e atividades econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de
uma comunidade ou sociedade afetada por desastres, alinhando-se com os princípios de
desenvolvimento e construção sustentável de volta melhor, para evitar ou reduzir o risco
de desastres futuros.
[Fonte: UNISDR, 2017 e ISO 22300: 2018 (en), 3.187]

Redução do risco

Medidas que visa prevenir novos e reduzir riscos de desastres existentes e gerenciar

de desastres

riscos residuais, sempre contribuindo para o fortalecimento da resiliência e, portanto, para
o alcance do desenvolvimento sustentável.
[Fonte: UNISDR, 2017]

Resíduos sólidos

Fluxo de resíduos compostos de materiais em fim de vida, consistindo principalmente de

municipais

resíduos gerados por famílias, mas também pode incluir resíduos semelhantes gerados
pelo comércio, pequenas empresas, edifícios de escritórios e instituições (escolas,
hospitais, edifícios governamentais) e recolhidos por ou em nome das autoridades
municipais.
Nota: O termo ‘municipal’ é usado de maneiras diferentes de município para município e
de país para país, refletindo diferentes práticas de gestão de resíduos.
[Fonte: Eurostat, 2017 conforme modificado por ISO16559: 2014 (en), 4.134]

Resiliência

Capacidade de absorção e adaptação em um ambiente em mudança.
NOTA No contexto da resiliência urbana, a capacidade de absorver e se adaptar a um
ambiente em mudança é determinada pela capacidade coletiva de antecipar, preparar e
responder às ameaças e oportunidades de cada componente individual de um sistema
urbano.
[Fonte: ISO 22300: 2018 (en)]
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Resiliência

Capacidade de qualquer sistema urbano, com seus habitantes, em um ambiente em

urbana

mudança, de antecipar-se, preparar-se, responder e absorver choques, adaptar-se e
transformar-se positivamente em face de estresses e desafios, ao mesmo tempo em que
facilita o desenvolvimento inclusivo e sustentável.
Nota 1: Um sistema urbano mais resiliente é caracterizado por sua capacidade de
continuar por meio de rupturas no curto a médio prazo, combinada com a capacidade
de reduzir pressões e se adaptar a mudanças, riscos e oportunidades. A resiliência
urbana, portanto, depende não apenas da capacidade de um sistema urbano de lidar com
choques, mas também com tensões e desafios crônicos.
Nota 2: A resiliência urbana depende da resiliência individual e coletiva dos componentes
separados de um sistema urbano complexo. Embora uma cidade, vila ou comunidade
dentro de uma área urbana possa individualmente demonstrar maior resiliência dentro de
seus respectivos limites, a resiliência urbana abrange o escopo geográfico mais amplo
da aglomeração urbana. A resiliência de um sistema urbano é medida pela capacidade
de resiliência de cada componente individual do sistema e depende da resiliência do
executor mais fraco entre a aglomeração urbana no âmbito do sistema.
Nota 3: A fim de avaliar, planejar e agir em conformidade em face de choques, tensões
e desafios, a capacidade de um sistema urbano para resiliência deve ser medida e
analisada por meio de dados qualitativos e quantitativos.

Responsabilidade

Abordagem de governança que envolve cidadãos e organizações da sociedade civil na

social

tomada de decisões públicas.

Risco de Desastre

Possibilidade de perda e lesão.
Nota: O risco de desastre inclui perda potencial de vidas, perturbação de vidas e meios
de subsistência (incluindo lesões, doenças, perigo, perda do senso de segurança
ou deslocamento), danos ou perda de propriedade e interrupção das atividades da
comunidade que podem ocorrer em um sistema, uma sociedade ou comunidade em
um período específico de tempo, determinado probabilisticamente em função do perigo,
exposição, vulnerabilidade e/ou capacidade.
[Fonte: ISO / DIS 22327: 2017 e UNISDR, 2017]

Serviços

Benefício que as pessoas obtêm dos ecossistemas.

Ecossistêmicos
Nota: Incluem serviços de abastecimento como alimentos, água, madeira e fibra;
serviços reguladores que afetam o clima, inundações, doenças, geração de resíduos e
qualidade da água e serviços culturais que fornecem benefícios recreativos, estéticos
e espirituais; e serviços de apoio, como formação de solo, fotossíntese e ciclagem de
nutrientes.
[Fonte: ISO 14055-1: 2017 (en), 3.1.2 com adição de Nota]
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Serviços Sociais

Conjunto de serviços prestados nas áreas de educação, saúde e social, como meio para

Básicos

atender às necessidades básicas.

Empresas privadas não incorporadas que não são registradas ou são pequenas em
termos do número de pessoas empregadas (por exemplo, menos de cinco funcionários).

Glossário

Setor informal

Nota 1: Uma empresa não é constituída em sociedade se não for constituída como
uma entidade jurídica separada, independentemente do (s) seu (s) proprietário (s), e não
mantiver um conjunto completo de contas.
Nota 2: Excluem-se do setor informal as unidades que se dedicam à produção de bens
ou serviços exclusivamente para uso final próprio do agregado familiar, assim como as
empresas que se dedicam à agricultura, caça, silvicultura e pesca.
Setor privado

Empreendimentos com fins lucrativos, empresas ou negócios, independentemente do
tamanho, propriedade e estrutura.
Nota: Abrange todos os setores e atividades econômicas, desde organizações de
agricultores locais, cooperativas e pequenas e médias empresas até grandes corporações
internacionais. Inclui instituições financeiras privadas, associações industriais e
comerciais e consórcios e coalizões que representam os interesses do setor privado (por
exemplo, grupos multissetoriais de várias questões, iniciativas específicas de questões
intersetoriais, iniciativas com foco na indústria).

Sociedade Civil

Ampla variedade de indivíduos, grupos de pessoas, redes, movimentos, associações e
organizações que se manifestam e defendem os interesses de seus membros e de outras
pessoas.
Nota 1: Eles podem ser baseados em convicções e valores filantrópicos, culturais,
religiosos, ambientais ou políticos.
Nota 2: Esta definição exclui empresas e negócios com fins lucrativos, academia e todas
as entidades dependentes do governo.

Titulares de

Individuals or social groups that have particular entitlements in relation to specific duty-

direito

bearers.
Nota: All human beings are rights-holders under the Universal Declaration of Human
Rights. A human rights-based approach does not only recognize that the entitlements of
rights-holders need to be respected, protected, and fulfilled, but it also considers rightsholders as active agents in the realisation of human rights and development, both directly
and through organisations representing their interests.
[Fonte: UNICEF, Gender Equality, UN Coherence & You]

Urbano

Qualquer vila, cidade ou outro assentamento humano.
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Introdução
Em 2019, a Prefeitura de Teresina, o Governo do Brasil e o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos
assinaram um Acordo de Cooperação para a implementação do Programa de Resiliência Urbana de Teresina. Através
deste acordo, durante 2 anos, as partes trabalharam em conjunto para construir a capacidade técnica de resiliência
urbana no município e produziram um roteiro estratégico de ação para a cidade, denominado Recomendações de
Ações para Resiliência e Sustentabilidade.
Com o apoio do Programa Global de Cidades Resilientes (CRGP), o município implementou a Ferramenta de Perfil de
Resiliência da Cidade (CRPT). O CRPT fornece uma estrutura universal que utiliza dados verificáveis e contextualizados
da cidade para estabelecer um perfil de resiliência e criar uma análise e diagnóstico de seus desafios mais urgentes.
Este perfil e diagnóstico fornecem uma base para a criação de ações de resiliência baseadas em evidências e
implementáveis, que são projetadas para serem incorporadas nas atuais estratégias de desenvolvimento urbano e
processos de gestão da cidade. Este processo visa apoiar Teresina e seus parceiros na tomada de decisões informadas
e, por sua vez, apoiar o desenvolvimento urbano sustentável e resiliente a longo prazo.
O objetivo deste relatório é (1) informar melhor o Governo Local, neste caso o Município de Teresina, sobre o estado
atual da cidade no que diz respeito à resiliência e tendências relacionadas, com base em conclusões derivadas do
processo de implementação da CRPT descrito neste documento; e (2) apresentar um conjunto de atividades e ações,
organizadas sob três linhas de ação que, com base na teoria de mudança do projeto, orientam as políticas públicas
municipais em resposta aos temas prioritários previamente identificados.
A introdução deste relatório apresenta brevemente a metodologia CRPT, que serve como base para as conclusões
analíticas apresentadas nos capítulos seguintes. Embora o relatório busque resumir o multifacetado processo de
implementação, os esforços analíticos e diagnósticos, no sentido do desenvolvimento de recomendações concretas
de ações para construir resiliência em Teresina, ele não procura fornecer detalhes da base metodológica a partir da
qual a CRPT foi desenvolvida, nem do processo analítico em sua totalidade, dada a sua extensividade. Para uma
descrição detalhada do processo de implementação da CRPT, recomenda-se consultar o Manual de Implementação
da CRPT.

CRGP: Programa Global de Cidades Resilientes
O CRGP é o principal programa da ONU-Habitat de parcerias com governos
locais para a Resiliência Urbana.
Principal ferramenta da ONU-Habitat para a resiliência urbana, a Ferramenta de Perfil de Resiliência da Cidade
(CRPT), fornece uma abordagem transversal e orientada para a ação rumo à resiliência e ao desenvolvimento urbano
sustentável. Sua metodologia é baseada na definição de resiliência urbana da ONU-Habitat, apresentada abaixo, que
engloba uma abordagem teórica seguida por uma descrição mais prática do escopo e objetivos dos esforços de
construção da resiliência.
A ONU-Habitat define a resiliência urbana como: "A capacidade mensurável de qualquer sistema urbano, com seus
habitantes, de manter a continuidade através de todos os choques e estresses, enquanto se adapta positivamente e se
transforma rumo à sustentabilidade". Uma cidade resiliente avalia, planeja e age para preparar e responder a ameaças
- naturais ou causadas pelo homem, de início súbito e lento, esperado e inesperado - a fim de proteger e melhorar a
vida das pessoas, assegurar o desenvolvimento, fomentar um ambiente de investimento e impulsionar mudanças
positivas".
Esta definição e compreensão da resiliência enuncia o objetivo geral para cada cidade implementando o CRPT: uma
compreensão compartilhada da resiliência é crucial para catalisar o envolvimento das partes interessadas e conseguir
a adesão dos parceiros.
Além da definição de resiliência urbana, os seguintes Princípios de Resiliência Urbana, que estão integrados na
estrutura, projeto e implementação da CRPT, guiam as cidades no desenvolvimento da resiliência urbana.
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CRGP: Princípios da Resiliência Urbana
Princípio 1
Natureza dinâmica da resiliência urbana
Resiliência não é uma condição, mas um estado. Este estado não pode se manter
a menos que haja uma evolução no sistema, que o transforme a adapte às
circunstâncias presente e futura. Assim, o desenvolvimento de resiliência requer
a implementação de planos e ações flexíveis e contextualizadas, que podem ser
ajustadas à natureza dinâmica do risco e da resiliência.

Princípio 2
Abordagem sistêmica das cidades
Reconhecendo que as cidades são compostas por sistemas interconectados através
de redes complexas, e que mudanças pontuais tem potencial de propagação por
toda esta rede, a construção de resiliência requer uma abordagem ampla e holística
que considera suas interdependências quando um sistema urbano é exposto a
distúrbios;

Princípio 3
Promover a participação no planejamento e governança
Um sistema resiliente garante a preservação da vida, a limitação de danos e mais
prosperidade a seus habitantes, promovendo a inclusão e a participação significativa
de todos, especialmente aqueles em situações vulneráveis, no planejamento e
em vários processos de governança. Essa abordagem visa garantir um senso de
propriedade, alcançando assim uma implementação bem-sucedida de planos e
ações.

Princípio 4
Engajamento de várias partes interessadas
Um sistema resiliente deve garantir a continuidade da governança, economia,
comércio e outras funções e fluxos dos quais dependem seus habitantes. Isso
requer promover a comunicação aberta e facilitar colaborações integrativas entre
uma ampla gama de partes interessadas, que vão desde entidades públicas, setor
privado, sociedade civil e academia; a todos os habitantes da cidade.

Princípio 5
Esforço no atendimento a metas de desenvolvimento
A construção de resiliência deve impulsionar, salvaguardar e manter as metas de
desenvolvimento. As abordagens de resiliência devem garantir que os esforços para
reduzir riscos e aliviar certas vulnerabilidades não provoquem o aumento de outras.
Devem também garantir que os direitos humanos sejam cumpridos, respeitados e
protegidos sob quaisquer circunstâncias.
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CRGP: Metodologia e Alinhamento
com a Agenda 2030 global
A abordagem CRGP no trabalho com as cidades para fortalecer a resiliência é caracterizada por quatro etapas
interligadas: (1) coleta de dados; (2) análise; (3) diagnóstico; e (4) recomendações de ações para aumentar a resiliência.
A estrutura metodológica, discutida brevemente abaixo, e ilustrada na Figura 1, explica como os resultados da pesquisa
levam a ações e como esses processos-chave de implementação são conduzidos e se relacionam uns com os outros.
As três primeiras fases de implementação são facilitadas através da aplicação da Ferramenta de Perfil de Resiliência
da Cidade (CRPT). A flexibilidade e a modularidade da ferramenta permitem que ela seja adaptada às demandas
específicas seja determinada por políticas públicas, temas específicos ou baseadas em vulnerabilidade, ajudando
as cidades tanto a enfrentar desafios sistêmicos estruturais quanto a orientar estratégias para abordar políticas
prioritárias previamente identificadas. Em Teresina, a modularidade da ferramenta permitiu a construção e avaliação
de uma linha de base , além de uma análise e diagnóstico em torno de áreas de interesse específicas para a resiliência
em Teresina - doravante referidas como "temas prioritários" - identificadas através de várias oficinas de consulta e
diálogo com as partes interessadas.
Na fase de coleta de dados, o programa adotou diferentes técnicas que combinaram oficinas, a fim de obter
conhecimento e experiência locais, com pesquisa teórica e detalhada de indicadores - tanto de contexto urbano como
de desempenho - para avaliar sistemas urbanos e qualificar as informações derivadas das oficinas.
A fase inicial de coleta de dados em Teresina contribuiu para o Contexto Urbano, que explora a narrativa do
desenvolvimento através do contexto histórico da cidade e seu contexto espacial, social, econômico e cultural. O
Contexto Urbano abrange as estruturas administrativas, características e estratégias, destacando aquelas relacionadas
à resiliência, e concentra a sua atenção nos desafios e oportunidades relacionadas à resiliência, bem como nos
riscos mais sérios e plausíveis de choques e estresses que a cidade enfrenta. Isto é feito tanto através de pesquisa
documental, entrevistas individuais como também através de discussões em grupos de discussão e workshops.
Os dados coletados nesta fase inicial, como parte do Contexto Urbano, foram agrupados e analisados com base nas
três lentes analíticas da CRPT: o QUÊ, o POR QUÊ e o QUEM, o que permitiu obter:
1. Um conhecimento aprofundado de características e atributos do contexto - a lente QUÊ, ou seja, a resiliência em
relação a QUÊ;
2. As identificações de choques e estresses que ocorreram no passado, continuam a acontecer com frequência no
presente, bem como aqueles potenciais no futuro, mapeando seus vetores e possíveis impactos - O POR QUÊ da
resiliência urbana;
3. Uma compreensão inicial da governança local, das estruturas administrativas e das partes interessadas que
podem desempenhar papéis cruciais na formação da resiliência urbana na cidade, estes podem ser atores públicos
em múltiplos níveis de governo, entidades privadas, organizações da sociedade civil e grupos comunitários, para
citar apenas alguns. Este conjunto de informações é analisado através da lente QUEM - resiliência por quem e para
quem.
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Figura 1: Diagrama da estrutura metodológica do CRGP. Fonte: CRGP (2020).
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O conhecimento adquirido através da etapa do Contexto Urbano abriu o caminho para um debate produtivo com e
entre as diferentes partes interessadas através das oficinas de Temas Prioritários. O objetivo consistiu em construir
um consenso sobre áreas de interesse que necessitam de atenção prioritária por parte do governo local e das partes
interessadas, a fim de aumentar a resiliência da cidade. Para este fim, os dados do Contexto Urbano foram expostos
e compartilhados com os participantes das oficinas, e foram utilizadas ferramentas e técnicas de mapeamento
de sistemas interativos (ver Anexo I - Oficinas sobre Riscos e Temas Prioritários em Teresina). Este mapeamento
sistemático permitiu a exploração de relações - e sua natureza - entre choques e estresses que ocorreram no passado
e seguem representando sérios riscos para a cidade e seus habitantes, além de riscos emergentes. Através deste
levantamento, os participantes ilustraram como as combinações de choques e estresses podem conduzir à formação
de questões complexas - Temas Prioritários - à luz dos desafios contextuais existentes e emergentes, tais como
as mudanças climáticas. O resultado dessas oficinas foi a definição de Temas Prioritários para a construção de
capacidades e o fortalecimento da resiliência urbana. A maioria dos riscos para o sistema urbano convergem e se
concentram em torno desses Temas, que, embora marcados por determinados desafios ou condicionantes, quando
abordados adequadamente oferecem também oportunidades no sentido de maximizar os benefícios das ações
planejadas.
A etapa seguinte envolveu a validação baseada em evidências e a qualificação das informações obtidas nas oficinas.
Esta etapa é executada através da avaliação de Desempenho Urbano do CRPT - uma análise detalhada baseada
em indicadores. O CRPT disponibiliza um inventário de indicadores para avaliar múltiplos elementos e componentes
dos sistemas urbanos em termos de resiliência. Esta fase da implementação da ferramenta foi dedicada à coleta de
dados objetivos, informações e conhecimentos, adaptada por meio do Contexto Urbano e organizada em torno dos
temas prioritários definidos para a resiliência urbana (co-identificados e co-priorizados no(s) workshop(s) sobre temas
prioritários). Além disso, esses dados fornecem uma base para caracterizar (e quantificar, se necessário) alguns dos
vetores associados aos Temas Prioritários, bem como os efeitos e riscos relacionados a estes últimos.
A análise dos indicadores, juntamente com uma revisão de planos, políticas e iniciativas existentes, ou em
desenvolvimento, responderam às lentes de COMO, que visavam examinar como os diferentes temas prioritários e
seus vetores evolucionam em função das políticas, planos e iniciativas existentes, ou em projeto. A revisão apresentou
informações sobre os esforços de desenvolvimento existentes, com base em políticas e/ou estruturas legais
estabelecidas, que orientam o desenvolvimento futuro da cidade, incluindo aquelas relativas a medidas de redução de
risco.
A síntese dos resultados da análise das quatro lentes - o quê, por que, quem e como - resultou na formulação do
Diagnóstico da Resiliência Urbana, que traça um quadro das trajetórias urbanas em termos de resiliência e no contexto
mais amplo dos temas prioritários definidos, dos desafios e limitações enfrentados pelo governo local em Teresina, e
das tendências contínuas de desenvolvimento urbano e territorial.
A fase de Ações, também chamada de fase de Ações de Resiliência (A4R), implicou na co-produção de um roteiro
com o governo local e as partes interessadas relevantes, com base no Diagnóstico e tendências potenciais de risco e
resiliência na cidade, e com vistas a promover mudanças positivas com base em evidências.
Nesta fase de implementação, os impactos e a viabilidade são o foco para a identificação e pactuação de linhas de
ação com o governo local e partes interessadas, na resposta aos desafios dos Temas Prioritários.
Ao longo de cada Linha de Ação, são desenvolvidas Recomendações para Ações de Resiliência a fim de co-criar um
roteiro de resiliência e sustentabilidade para a cidade. Essas ações além de ser implementáveis e viáveis, devem ser
precisas e ambiciosas em seu impacto esperado.

Alinhamento com marcos e agendas globais
A metodologia do CRGP foi desenvolvida em alinhamento às estruturas intergovernamentais acordadas globalmente,
a saber: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres, Acordo
de Paris sobre Mudanças Climáticas, Cúpula Humanitária Mundial - Agenda para a Humanidade; e a Nova Agenda
Urbana. O alinhamento do CRGP com essas estruturas permite que os governos locais que implementaram o CRPT
entendam, relatem e cumpram melhor as metas.
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O Marco de Sendai orienta à resiliência em todos os níveis de planejamento - local,
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Marco de Sendai para Redução de Risco de Desastres

regional e nacional. O CRPT contribui para o objetivo geral do documento: reduzir a
vulnerabilidade a desastres e aumentar a preparação para resposta e recuperação, e
contribui para as quatro prioridades de ação:
Ϙ

Prioridade 1: Construir conhecimento baseado em evidências sobre redução de
risco de desastres;

Ϙ

Prioridade 2: Fortalecer as estruturas de governança contra o risco de desastres por
meio da adoção de planos;

Ϙ

Prioridade 3: Investir na redução de riscos e resiliência;

Ϙ

Prioridade 4: Aumentar a preparação para desastres para uma resposta eficaz e
para "Reconstruir Melhor" em recuperação, reabilitação e reconstrução.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
A resiliência urbana está relacionada a elementos-chave do desenvolvimento urbano
sustentável e aos objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030,
em particular com os Objetivos 1, 2, 3, 9, 11, 13 e 14, com direta referência à resiliência,
bem como a outros objetivos em que aparece implicitamente. A Resiliência é um
componente chave em vários dos objetivos estabelecidos em todo o preâmbulo da
Agenda 2030, assim como nos parágrafos 7, 9, 14, 23, 29 e 33 da Declaração dos ODS.

Acordo de Paris sobre mudanças climáticas
O Artigo 7 exige o fortalecimento da resiliência diante das mudanças climáticas como
premissa do desenvolvimento sustentável. Fortalecer a resiliência nas cidades requer
o envolvimento dos governos locais nos seguintes princípios do Acordo de Paris:
Ϙ

Adaptação aos impactos das mudanças climáticas

Ϙ

Mitigação de perdas e danos relacionados às mudanças climáticas

Ϙ

Construção de resiliência local

Cúpula Mundial Humanitária - Agenda pela Humanidade
As principais responsabilidades definidas na Cúpula Mundial Humanitária estão
relacionadas à construção da resiliência. A abordagem adotada pela UN-Habitat para a
construção da resiliência contribui para as prioridades 1D, 4A, 4B, 4C e 5A.

Nova Agenda Urbana
A resiliência está relacionada a alguns dos principais objetivos da Nova Agenda
Urbana acordada pelos Estados Membros durante a Habitat III:
a. Novos paradigmas de planejamento urbano para resiliência.
b. Marcos jurídicos e regulamentares que permitem uma governança adequada para
o desenvolvimento urbano.
c. Análise dos riscos inerentes às áreas urbanas.
d. Promoção de boas práticas relacionadas com a economia local e estratégias para
promover cidades seguras e sustentáveis.
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CRGP: Processo de Implementação em Teresina
Programa de Resiliência Urbana de Teresina
A abordagem do Programa é, em primeiro lugar, gerar métricas de resiliência urbana para estabelecer uma linha de
base (ou 'perfil') que cubra todo o sistema urbano em busca de pontos fracos, vulnerabilidades e forças, e desenvolver
ações concretas e priorizadas para planejar riscos e construir resiliência. Seguindo uma abordagem multi-setorial,
multi-choques e estresses, e multi-escala, se entende que as cidades funcionam como sistemas urbanos, integrados e
interdependentes, independentemente de seu tamanho, cultura, localização, economia e ou ambiente político.
O processo de implementação em Teresina divide-se em dois períodos principais. O primeiro ano de implementação
(2020/2), concentra os esforços de coleta de dados, análise, diagnóstico e proposição de Ações para a Resiliência. O
segundo ano de projeto concentra ações estratégicas, de construção de mapa de rotas de implementação, financiamento
e comunicação das linhas de ação definidas no ano anterior. Neste primeiro ano, três produtos principais são elaborados
a partir das atividades do programa: O Perfil da Cidade (City ID), consolidando as informações do Contexto Urbano; o
Diagnóstico de Resiliência (City Diagnosis), análise dos resultados da coleta de dados e do desempenho urbano, atores
e processos; e, por fim, o relatório de Ações para a Resiliência, um documento de planejamento estratégico que orienta
caminhos para uma Teresina mais resiliente.

Imagem 1: Teresina, Brazil. Fonte: David Jales.
58

2020

Treinamento Inicial (Remoto)
Início do Projeto
Treinamento do CRGP

Acordo de Cooperação

Introdução

Fev

Plano de trabalho para 2020
Mai-Jun
2020

Relatório do Perfil da Cidade
Treinamento com CRPT DRR

Relatório do Perfil da Cidade

Formalização do Comitê de Resiliência
Jul-Set
2020

3 workshops sobre riscos
2 workshops sobre o financiamento do DRR
Coleta de dados
Choques e Caracterização

Out-Dez
2020

3 workshops
Estresses
Assuntos Prioritários
Coleta de dados
Indicadores
Inventário de PPI

Oct-Dez
2020

Diagnóstico
Situação atual de Resiliência
Trajetória resiliente em Teresina

Jan-Mar
2021

2021 Plano de Trabalho
Treinamento RC
Contratação de Especialista

Abr-Jun
2021

Relatório de Diagnóstico da Resiliência
Urbana de Teresina
Relatório de Indicadores de
Desempenho Urbano de Teresina
Relatório de Diagnóstico da Resiliência
Urbana de Teresina (EN)

Indução do RAR-S
Metodologia RAR-S
Especialistas envolvidos
Workshops
RAR-S Teoria da Mudança
Aprofundamento sobre o A4R

Jul-Set
2021
2 Workshops com as partes interessadas
sobre Ações para Resiliência
(objetivos e possíveis caminhos)
2 Workshops com os Departamentos do
Governo Local sobre Ações para Resiliência
(proposta preliminar)
Out-Dez
2021
Jan-Mar
2022

Preparo do Relatório de RAR-R
Redação, revisão e validação de Relatórios

Relatório de Ações Recomendadas
para Resiliência e Sustentabilidade
(PT/EN)

Implementação RAR-S
Monitoramento & Avaliação de Estratégia
2 Workshops

Roteiro de Implementação de Ações
Recomendadas em Teresina (EN)

Estratégia de Implementação & Avaliação
Abr-Jun
2022

Missão de Encerramento CRGP
Programa de avaliação e relatório

Encerramento da Cooperação

Figura 2: Implementação do CRPT em Teresina. Fonte: CRGP (2022).
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Estrutura do Relatório
A estruturação deste relatório não segue necessariamente os passos mencionados acima na metodologia de trabalho.
O relatório é, por sua vez, estruturado em torno de conclusões relevantes resultantes das diferentes atividades
conduzidas no processo de implementação - coleta de dados, análise e diagnóstico. Este relatório é composto por 4
capítulos inter-relacionados: Capítulo 1 - Contexto Urbano, Capítulo 2- Estado Atual da Resiliência Urbana em Teresina,
Capítulo 3 - Desenvolvimento Urbano e Tendências da Resiliência em Teresina, e Capítulo 4 - Síntese de Resultados e
Diagnóstico.

Capítulo 1: Contexto Urbano
Ch.1

O Contexto urbano apresenta uma visão geral das conclusões tanto da pesquisa documental
do CRGP quanto dos workshops participativos com partes interessadas. Ele reúne dados
qualitativos e quantitativos sobre vários aspectos, incluindo antecedentes históricos,
população e demografia, dimensões espaciais, economia local e meios de subsistência, a
composição do governo local e departamentos municipais e os desafios e oportunidades
atuais relacionados à resiliência.

Capítulo 2: O Estado Atual da Resiliência Urbana
Ch.2

O Estado Atual da Resiliência Urbana em Teresina mostra os principais temas prioritários
para a resiliência urbana na cidade, que foram co-identificadas e co-priorizadas por meio de
oficinas participativas com partes interessadas, validadas e posteriormente caracterizadas
por meio de avaliação de desempenho urbano baseada em indicadores. Em particular, este
capítulo analítico ilustra as diferentes combinações de choques e tensões que são moldadas pelos desafios urbanos atuais (ver capítulo 1 - Desafios e Oportunidades) levando
ao surgimento de cada tema prioritário. Apresenta ainda a caracterização de cada tema
prioritário através da avaliação do desempenho urbano que se baseia nos indicadores CRPT
para avaliar os pontos fortes e fracos dos diferentes elementos urbanos interligados a esses
temas prioritários.

Capítulo 3: Trajetórias de Desenvolvimento Urbano e Resiliência
Ch.3

A Trajetória de Desenvolvimento Urbano e Resiliência em Teresina apresenta as tendências
atuais relacionadas ao contexto, ou seja, mudanças climáticas, os impactos desdobráveis
da pandemia COVID-19, e tendências de desenvolvimento urbano, que têm o potencial de
direta ou indiretamente promover ou minar a construção de resiliência. Para tanto, este
capítulo ilustra o resultado de uma ampla revisão de políticas, planos, iniciativas e medidas
de redução de riscos em vigor, ou em desenvolvimento, que têm o potencial de influenciar,
em diferentes níveis, temas prioritários para a resiliência em Teresina.

Capítulo 4: Síntese e Diagnóstico
Ch.4

A Síntese e Diagnóstico reúne as conclusões dos três capítulos anteriores com o objetivo
de traçar um quadro das trajetórias urbanas em termos de resiliência, dadas os temas
prioritários identificadas, desafios e limitações enfrentadas pelo governo local em Teresina
e tendências correntes de desenvolvimento territorial e urbano. Espera-se que esta análise
estabeleça a base para um roteiro bem informado a ser co-elaborado pelos especialistas
em Ações para Resiliência do CRPT, juntamente com o município de Teresina e as partes
interessadas locais, para fortalecer a resiliência urbana e a sustentabilidade da cidade.
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Recomendações de Ações para a Resiliência e Sustentabilidade apresenta um roteiro co-
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Capítulo 5: Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade

produzido com o governo local e as partes interessadas relevantes, baseado no Diagnóstico,
tendências potenciais de risco e construção de resiliência na cidade, para iniciar uma
mudança positiva por meio de políticas baseadas em evidência. Além disso, o capítulo
recomenda uma série de atividades e mecanismos necessários ao longo de três Linhas de
Ação principais: 1. A institucionalização da resiliência urbana no planejamento da cidade e
nas operações do governo local; 2. Aprimorar os mecanismos de gestão urbana para um
desenvolvimento urbano sustentável; 3. Construindo uma economia local forte e resiliente.
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Capítulo 1
Contexto Urbano
1.1. Contexto e História da Cidade de Teresina
A cidade de Teresina é a capital do Estado do Piauí e é a única do nordeste brasileiro não localizada na costa atlântica.
No entanto, tem uma forte relação com as águas, pois a cidade é atravessada pelos caudalosos rios Parnaíba e Poti,
e por diversos lagos e riachos. O Rio Parnaíba separa Teresina da cidade de Timon, no vizinho Estado do Maranhão,
embora ambas estejam conectadas pela histórica Ponte Metálica, entre outras novas ligações. Apesar de seus
relativamente recentes 169 anos e do déficit de desenvolvimento estrutural da região, Teresina está crescendo como
referência regional em educação e serviços de saúde, e abriga um setor de serviços emergente, que atrai pessoas
de cidades e estados vizinhos que se deslocam diariamente para a cidade e transbordam as capacidades de suas
instalações públicas municipais.
Teresina é uma cidade de baixa densidade populacional, com seus 871.126 habitantes (2021) espalhados em uma
área de planície fluvial de 1391 km² a 72 metros acima do nível do mar. Na classificação climática Koeppen-Geiger,
Teresina faz parte do Grupo Tropical (A) com clima de Savana (Aw), com duas estações climáticas definidas (verão
e inverno), assim como duas variações sazonais anuais com períodos de seca (setembro-dezembro) e chuvas fortes
(janeiro-abril).
A estação chuvosa concentra mais de 70% da precipitação do ano em apenas quatro meses. O aumento da intensidade
das chuvas está pressionando a infraestrutura urbana e exacerbando os riscos existentes de inundações fluviais e
pluviais. A estação seca é severa, com agosto tendo apenas 06mm de precipitação média e atingindo temperaturas
intensas, sendo outubro o mês mais quente, com máximas de 41ºC. O calor na cidade intensificou-se nas últimas
décadas, com um aquecimento médio duas vezes superior ao da média global. O número de dias muito quentes
também aumentou acentuadamente, passando de uma média de 240 dias por ano nos anos 60, para uma média atual
entre 332 e 360 dias, o que aumentou a necessidade de resfriamento artificial durante o ano inteiro.
Quanto às características sócio-econômicas de sua população, é importante compreender os antecedentes de intensa
migração rural-urbana a partir dos anos 60. O forte fluxo migratório para a cidade não foi seguido de investimentos
adequados em infraestrutura, resultando em um déficit habitacional e de serviços urbanos básicos, associados aos
desafios do desenvolvimento periférico da região e da subseqüente pobreza e desigualdade.
Apesar dos desafios acima, a cidade empreendeu um conjunto de arranjos estruturais, organizacionais e administrativos
para acelerar o desenvolvimento, universalizar o acesso aos serviços urbanos básicos e melhorar a qualidade dos
serviços públicos de educação e saúde. Hoje Teresina é a capital líder na educação pública com o melhor resultado na
avaliação nacional.

Imagem 2: Teresina, Brasil. Fonte: Bruno Vinelli.
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BRASIL
limite do país

PIAUÍ
estado

PIAUÍ
limites municipais

TERESINA
limites municipais

Figura 3: Localização da cidade de Teresina. Fonte: Prefeitura de Teresina e IBGE Brasil.
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TERESINA | LIMITES MUNICIPAIS

Municipal/ Limite e Municípios Vizinhos
Limite Municipal de Teresina

Localização Municipal

Estado do Piauí
Limites Municipais
Estado do Maranhão
Limites Municipais

Fonte: Prefeitura de Teresina, IBGE Brasil

N

Figura 4: Limites municipais da cidade de Teresina. Fonte: IBGE Brasil.
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Fundação da Cidade
Teresina tem suas origens na confluência dos rios Parnaíba e Poti. A ocupação mais antiga era chamada de Barra do
Poti em 1760. O local privilegiado entre os rios era rota de passagem de mercadores que viajavam de Oeiras, então
capital do Piauí, para Parnaíba, cidade no litoral do Estado. Atividades de comércio e agricultura foram se desenvolvendo
na região e a pequena ocupação foi alçada à categoria de Vila, a Vila do Poti e depois passou a ser chamada de Vila
Nova do Poti.
Em meados do século XIX o Presidente da Província do Piauí pretendia mudar a capital da Província do Piauí visando
uma localização mais estratégica, com melhor acesso ao transporte hidroviário, fugindo da aridez do sertão da então
distante capital Oeiras. Cidades como Campo Maior, Amarante e Parnaíba cobiçavam o cargo, porém, em 1852, a Vila
Nova do Poti foi a escolhida para tornar-se a capital, a partir de então denominada Teresina. A transferência definitiva
da sede ocorreu dia 16 de agosto do mesmo ano.
A nova capital foi a primeira do Brasil a crescer num traçado geométrico, idealizado pelo Presidente da Província,
José Antônio Saraiva. A cidade seria desenvolvida entre os rios com linhas paralelas, simetricamente dispostas, todas
partindo do Rio Parnaíba, rumo ao Rio Poti. A sede da Prefeitura, órgãos públicos e Igrejas foram as referências para
os projetos urbanísticos seguintes.
O crescimento populacional revelou-se um desafio desde a fundação da cidade. A organizada urbe idealizada por
Saraiva não suportou a vultosa quantidade de migrantes que chegavam pela Rua dos Viajantes vindos do interior do
Piauí e das Províncias vizinhas do Maranhão, Ceará e Pará em busca de melhores condições sociais e fugindo da forte
seca que assolou o agreste no fim do século XIX.
Sem infraestrutura, saneamento, abastecimento de água ou energia, os recém-chegados imigrantes apinhavam-se
em casas de palha nos arredores do centro de Teresina, que comportava casas de alto padrão da elite teresinense.
Segundo registros da época, as palhoças eram tão próximas umas das outras que dificultava a passagem das pessoas
entre uma e outra; o esgoto corria a céu aberto espalhando doenças. As condições eram propícias para tragédias e na
década de 1940 aconteceram muitos incêndios nos arredores de Teresina decorrentes das altas temperaturas que já
nos castigavam. Há também hipóteses de que foram incêndios criminosos, pois geralmente iniciavam nos mesmos
horários. Contudo, o fato inquestionável é que milhares de pessoas morreram e outras tantas ficaram desabrigadas
devido às precárias condições de vida na época.
A partir dos anos 50, Teresina seguiu a forte tendência nacional de rápido crescimento da população urbana, espalhando
os limites territoriais através da ocupação de baixa densidade. No contexto nacional, o crescimento do agronegócio a
partir dos anos 70 trouxe grande prosperidade para os grandes produtores brasileiros com a substituição de mão-deobra por potentes máquinas agrícolas. No entanto, no contexto regional, havia centenas de milhares de trabalhadores
rurais e pequenos agricultores que, diante da fome e do desemprego, foram forçados a migrar para os centros urbanos
já superlotados, incluindo Teresina.
Durante a ditadura militar, a situação foi agravada pelo forte apoio à urbanização por parte do governo nacional. Grandes
projetos de infraestrutura foram executados, como a construção de grandes corredores urbanos, relevantes ainda
hoje, como a Avenida Marechal Castelo Branco, Avenida Maranhão, Avenida Duque de Caxias, e grandes instalações
públicas como o Estádio Albertão, Hospital Getúlio Vargas, entre outros. A onda de infraestrutura cinza inundou a
"Cidade Verde", o antigo título da cidade, comprometendo a infraestrutura verde e exacerbando os efeitos das ilhas de
calor.
Neste contexto, emergiam bairros populares carentes de urbanização adequada, como o Buenos Aires e o Água Mineral.
Seus nomes fazem referência à distância do centro da cidade e à falta de serviços básicos, tais como abastecimento de
água, energia e transporte público, que na época eram limitados. A década de 1980, conhecida como década perdida,
veio com uma forte crise econômica com níveis estratosféricos de inflação e desemprego. A cidade cresceu, mas sua
infraestrutura permaneceu aquém das necessidades de Teresina. Multiplicaram-se os assentamentos informais, que
mais tarde foram urbanizados pelo projeto Vila-Bairro. No entanto, as vulnerabilidades do século XX permanecem no
século XXI, tornando ainda mais necessário pensar em um desenvolvimento urbano inclusivo, sustentável e resiliente.
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Imagem 3: Imagem aérea da Igreja São Benedito, início do século XX. Fonte: Arquivo Público do Estado do Piauí.

Imagem 4: Rio Parnaíba em Teresina (PI) - 1957. Fonte: IBGE.
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Funções da Cidade
Teresina é a principal cidade da Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, concentrando a maior parte
dos recursos e oportunidades do território. Contudo, carece ainda de maior diversidade nas atividades econômicas
locais. Em grande medida, pode-se afirmar que as principais atividades da cidade são relacionadas aos serviços
públicos, comércio, saúde e educação.
Nesse sentido, é importante trazer um destaque para área da saúde, pois segundo recente pesquisa do IBGE, Teresina
é a cidade brasileira com maior número de deslocamentos para serviços de saúde de alta complexidade, sendo destino
de 300 cidades brasileiras. A educação na cidade também é referência nacional, sendo a cidade com a maior nota do
IDEB para o ensino infantil dentre as capitais brasileiras. As escolas privadas da cidade consistentemente apresentam
alto desempenho nas avaliações nacionais. Em relação ao comércio, sua relevância em nível estadual gera muitas
oportunidades de emprego e todos esses fatores contribuem para um movimento significativo de deslocamento
pendular para a capital do Piauí. Dados do IBGE 2010 indicam que Teresina foi o destino de 8568 movimentos
pendulares feitos por razões de estudo e 19373 por razões de trabalho.
Os dados destacam a importância de pensar em resiliência e sustentabilidade para Teresina devido a seu papel de
liderança na região e reforça a necessidade de buscar soluções integradas e inovadoras que resultem em impactos
não apenas dentro dos limites territoriais, mas em todo o entorno.

Dados Principais
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Área

1.301km²

Altitude

72m

Clima (Köppen-Geiger)

Aw Tropical Savânico

Temperatura Média

27,6ºC

Precipitação Anual

1.349 mm

Área do Município

1391,99 km²

Área Urbana

263,94 km²

População

864.845 (2019)

Densidade Populacional

621,72/km²

Expectativa de vida

74,2 anos

Idiomas e Línguas

100% Português

Taxa de Mortalidade

0,6%

Mortalidade Infantil

1,62%

Taxa de Analfabetismo

8,78%

PIB/Capita Municipal

USD 3.889,09 (2017)
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Área de Influência
Alta Complexidade

Teresina
Área de Influência Alta Complexidade

Figura 5: Área de Influência de Serviços de Saúde de Alta Complexidade. Fonte: CRGP, com dados do IBGE (2018).

Área de Influência
Média e Baixa Complexidade
Teresina
Área de Influência

Figura 6: Área de Influência de Serviços de Saúde Média e Baixa Complexidade. Fonte: CRGP, com dados do IBGE (2018).
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NCIA

TERESINA | ÁREA DE INFLUÊNCIA
Localização do Município

Área de Inﬂuência do Comércio
Limite Municipal de Teresina
Estado do Piauí
Limites Municipais
Estado do Maranhão
Limites Municipais

Fonte: Prefeitura de Teresina, IBGE Brasil

N
Figura 7: Área de Influência do Comércio de Teresina.
Fonte: CRGP, com dados docio
IBGE (2018).
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O último censo nacional no Brasil foi realizado em 2010 e constatou que a população do país era de 190.755.799
habitantes, sendo a população estimada em 2019 pelo IBGE de 210.147.125 habitantes, um aumento de mais de
10,16%. Desse total, aproximadamente 48,97% eram homens e 51,03% eram mulheres em 2010.

População
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1.2. População e Demografia

Com base nos dados do IBGE, a população estimada de Teresina é de 871.126 habitantes (2021). De acordo com
o último censo nacional, do total de habitantes da cidade, aproximadamente 46,75% eram homens e 53,25% eram
mulheres. Estes constituem uma população majoritariamente urbana, que representava 94,27%, enquanto a população
rural era de 5,73%.
Embora a cidade tenha experimentado um rápido crescimento entre os censos nacionais de 1960 e 1990, aumentando
sua população em mais de 70% em 1980 (57,28% - IBGE, 1960, 54,52% - IBGE 1970, 71,34% - IBGE 1980, 58,63% - IBGE
1990), houve uma taxa de crescimento reduzida nas últimas décadas, com 9,38% em 2000 e 24,22% em 2010. Essa
queda na taxa de crescimento foi mais perceptível para 2019, com uma população estimada pelo IBGE de 864.845
habitantes, representando um aumento somente de 6,22%, sendo menor que a média brasileira.
Em relação à raça, 60% se autodeclaram como pardos; 26,19% brancos; 11,00% pretos; 2,49% asiáticos; e 0,21%
indígenas. A religião predominante é o cristianismo - cerca de 93,80% da população se autodeclarou cristã; 4,49%
responderam que não têm religião; 0,85% espírita; e 0,30% religiões de matriz africana; entre outras de representatividade
reduzida.

População
População

871.126 habitantes (2021)

Densidade

621,72 hab/km²

Expectativa de Vida

74,2 anos (IBGE, 2010)

Raças

60% Pardos; 26,19% Brancos; 11% Preto; 2,49% Asiáticos;
e 0,21% Indígenas (IBGE, 2010)

Religiões predominantes

Cristianismo 93,80%; Sem Religião 4,49%; Espiritismo 0,85%; Religiões de Matriz
Africana 0,30% (IBGE, 2010)

Escolaridade 6 a 14 anos

97,8% (IBGE, 2010)

Taxa de Mortalidade

0,6%

Taxa de Mortalidade Infantil

1,62%
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Domicílios
Segundo o último Censo Nacional (IBGE, 2010), havia 222.154 domicílios na cidade. Os tipos identificados de posse
foram distribuídos da seguinte maneira: 79,65% ocupados pelo proprietário; 13,51% alugados; 5,55% cedidos por
empregador ou outros; e 1,29% sob outras condições. A tipologia predominante no domicílio é composta por casas
isoladas que representam 90,36% do total de habitações. As demais tipologias foram apartamentos (8,20%); Casa em
Vilas ou Condomínio Fechado (1,17%); e, por fim, cortiços, que somam cerca de 0,27%. Os materiais de construção
mais prevalentes são alvenaria (tijolos), sendo 42,75% de paredes revestidas e 25,63% sem revestimento externo. O
segundo tipo mais comum é feito a partir de técnicas vernaculares, como a parede de taipa - onde 12,42% receberam
revestimento e 13,69% estão em acabamento bruto. Materiais adicionais, como madeira improvisada, casas de palha
e outros, representam 5,49%.
Em relação à ocupação, 26,23% das moradias possuíam menos de 2 moradores; 61,84% tinham entre 3-5 residentes;
e 11,93% tinham mais de 6 residentes. A densidade de residentes por dormitório foi de 34,5%, com 1 ou menos
residentes/dormitório; 48% entre 1-2 residentes/dormitório; 13,65% entre 2-3 residentes/dormitório; e 3,78% com mais
de 3 residentes/dormitório.

Domicílios
Ocupação
Intradomiciliar

1 Morador: 8,55%
2 moradores: 17,68%
3 moradores: 23,32%
4 moradores: 24,22%
5 moradores: 14,30%
6 ou mais moradores: 11,93%

Posse

Alugado 13,51%
Cedido 5,55%
Próprio 79,65%
Outros 1,29%

Tipologia

Moradia Unifamiliar 90,36%
Moradia Multifamiliar (apartamentos) 8,20%
Moradia em Vila ou Condomínio Fechado 1,17%
Cortiços 0,27%

Materiais e Revestimento

Paredes de Alvenaria Revestida 42,75%
Paredes de Alvenaria Sem Revestimento 25,63%
Taipa 26,11%
Outros 5,49%

Densidade Residentes/
Dormitório

1 ou menos: 34,5%
1-2: 48,00% 2-3: 13,65%
Acima de 3: 3,78%
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Em dimensão espacial, se oferece um panorama inicial de fatores que conformam o espaço geográfico e a construção
urbana da cidade. Nesta seção pontuamos as principais informações que caracterizam o Clima, o Ecossistema, a
Urbanização, Abastecimento de Água, Energia, Saneamento Básico, Ocupação do Espaço Urbano e Mobilidade.

Clima
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1.3. Dimensão Espacial

Devido a fatores como sua localização geográfica continental e altitude em relação ao nível do mar (abaixo de 100 m),
a temperatura em Teresina não sofre grandes variações ao longo do ano. Pela proximidade à linha do Equador, os raios
solares incidem sobre a cidade com um ângulo próximo a 90º, o que resulta em uma intensa radiação. Logo, Teresina
fica em uma zona de clima de savana tropical com altas temperaturas durante a maior parte do ano.
O calor mais intenso ocorre de setembro a dezembro (inverno seco) e esse período é caracterizado por temperaturas
máximas acima de 40º C, com umidade relativa chegando a 20%. Isso causa desconforto térmico, baixa produtividade
do trabalho e também aumenta a incidência de doenças respiratórias, além de causar incêndios espontâneos em
diversos pontos da área urbana e rural (vide: distribuição de alertas de incêndio). A umidade relativa média do ar tem
os meses de fevereiro e março como os de maior umidade do ar, e agosto a outubro com as menores quantidades.

Clima e Ecossistema
Clima

Aw - Tropical Savânico de inverno seco

Altitude

72m

Temperatura Média

27,6ºC

Máxima mais alta registrada

41,1 ° C (24 de outubro de 2012)

Precipitação Anual Média

1.349 mm

Maior Acúmulo Precipitação

138,2 mm (24 de novembro de 1966)

Ecossistemas

Floresta Estacional Semidecidual Mista: área de contato entre Cerrado e Mata
dos Cocais Tropical

A precipitação anual média é de aproximadamente 1349 mm, com precipitações concentradas durante o verão
chuvoso, ou seja, entre Janeiro e Maio, e com algumas pancadas de chuva começando em novembro, sendo março o
mês que registra o maior acúmulo médio de precipitações.
O maior acúmulo de precipitação registrado em 24 horas corresponde a 138,2 mm, em 24 de novembro de 1966. O
regime de chuvas predominante em Teresina é torrencial, decorrente das condições de circulação regional das massas
de ar que definem as variações da posição do CIT (Convergência Intertropical), que se caracterizam pelo encontro
das massas de ar Norte, Equatorial Continental e a Massa Atlântica. As chuvas torrenciais são caracterizadas pela
intensidade e rapidez, o que resulta em inundações repentinas pela cidade. No município, ocorrem, também, chuvas
convectivas, que geralmente caem de forma pontual e descontínua no espaço (PMSB, 2018).
No entanto, a temperatura média em Teresina teve aumento de 2º Celsius no século passado, a uma taxa duas vezes
superior à média de aquecimento global, que é de 1ºC. A tendência é que a temperatura suba ainda mais, enquanto a
umidade relativa do ar continue reduzindo.
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Ecossistemas
De acordo com o mapa de Biomas do IBGE (2003), Teresina faz parte do Bioma Cerrado, o segundo maior bioma da
América do Sul, ocupando cerca de 22% do território nacional, caracterizado pela cobertura vegetal de médio porte
e densa. O Cerrado apresenta uma rica abundância de espécies endêmicas, porém sofre uma constante perda de
habitat, devido a alterações humanas.
O Município de Teresina está localizado em uma área de contato entre Cerrado e Mata dos Cocais, com vegetação de
Floresta Estacional Semidecidual Mista. As Florestas Estacionais brasileiras são classificadas como Semideciduais
quando a porcentagem de indivíduos arbóreos desfolhados na estação seca situa-se entre 20% e 50% do total. O
conceito ecológico deste tipo de vegetação também é condicionado à dupla estacionalidade climática, uma tropical
com época de intensas chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada (IBGE 1992).

Temperatura média por ano com janela de 5 anos

Figura 8: Médias de temperatura máxima com janela de 5 anos, por ano e por quadrimestre. Média de precipitação anual com
janela de 3 anos. Fonte: CRGP, com dados do INMET (2020).
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Temperatura Média com janela de 5 anos

Figura 9: Médias de temperatura máxima com janela de 5 anos, por ano e por quadrimestre.
Fonte: CRGP, com dados do INMET (2020).

Precipitação Média com janela de 3 anos

Figura 10: Média de precipitação anual com janela de 3 anos. Fonte: CRGP, com dados do INMET (2020).
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Boxplots de Aumento de Temperatura por Quadrimestre e Década

Figura 11: Aumento de temperaturas máximas por quadrimestre. Fonte: CRGP, com dados do INMET (2020).

Imagem 5/6: Vista da cidade de Teresina durante 3º Quadrimestre. Fonte: CRGP (2019).
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O Município de Teresina tem seus limites administrativos dentro de três sub-bacias do rio Parnaíba: a bacia do rio
Longá ao norte, a bacia do Parnaíba II e a bacia do rio Poti, onde está inserida a maior parte do perímetro urbano. Cerca
de 75% da área da bacia do Parnaíba estão inseridos no Estado do Piauí, 19% no Maranhão e 6% no Ceará.
Teresina é atravessada por dois rios (Poti e Parnaíba) e seus afluentes, compondo um total de 70 microbacias.
Dessa forma, uma parte considerável de seu território é classificada como área propensa a enchentes, inundações e
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Água

deslizamentos.
Desde 7 de julho de 2017, a empresa Águas de Teresina é responsável pelo serviço de abastecimento de água no
município. Atualmente a empresa atende 853.463 pessoas com água tratada (99% da população). A concessionária
tem como meta universalizar o abastecimento de água em até três anos e reduzir o índice de perdas de 59% para 25%,
em 10 anos, evitando o desperdício de 4.304.541 m³ por mês. O prazo de atuação da empresa no município é de 30
anos e o investimento a ser realizado é de R$ 1,7 bilhão.
Teresina possui duas Estações de Tratamento de Água: ETA Sul e ETA Norte, que captam água do Rio Parnaíba. Além
disso, o sistema de fornecimento de água tratada na cidade conta com 75 poços tubulares profundos ativos; cerca de
2470 km de rede de distribuição; 19 estações elevatórias de água; 32 reservatórios de grande porte e 53 reservatórios
de pequeno porte.
A estrutura tarifária do consumo de água em Teresina divide-se em ligações hidrometradas e ligações não-hidrometradas.
As ligações hidrometradas possuem tarifas diferenciadas de acordo com tipo de atividade (Residenciais Subsidiadas
e não Subsidiadas, Pequenos Comércios, Comerciais, Industriais e Públicas) com preços mais baratos para as faixas
de consumo menores. As ligações não hidrometradas são tarifadas de acordo com o uso (residencial, comercial,
industrial e público).

Energia
A fonte energética principal em Teresina é a hidroelétrica, sendo esta produzida na Usina de Boa Esperança, situada a
aproximadamente 340 km a sul da capital, às margens do Rio Parnaíba. A distribuição de energia elétrica em Teresina
é responsabilidade da distribuidora Equatorial PI, que atende outros 224 municípios do Piauí.
Na capital, a distribuidora atende 377.147 unidades consumidoras, um equivalente a 99,79% da população, com
atendimento em 220V e 60Hz, em baixa tensão, e 69KV, em alta tensão. Com base em dados da Equatorial PI,
destacam-se como as principais ameaças observadas no ambiente de atuação da distribuição de energia: aumentos
tarifários e crise econômica que refletiu diretamente na redução do consumo médio mensal por consumidor; retração
do consumo anual de – 1,59% da classe comercial, relacionado diretamente à migração de consumidores cativos para
Ambiente de Contratação Livre – ACL; e riscos hidrológicos.
O Sistema de Bandeiras Tarifárias, instituídas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) em janeiro de 2015,
tem como objetivo sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica, indicando por meio de
cores (verde, amarelo ou vermelho) se haverá ou não acréscimo no valor da energia a ser repassada ao consumidor
final.
A tarifa média da energia elétrica no Estado do Piauí corresponde a 0,569 R$/kWh (equivalente a aproximadamente
0,10 USD/kWh), um pouco acima da média nacional de 0,560 R$/kWh (equivalente a aproximadamente 0,10 USD/
kWh). A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um desconto especial na conta de energia elétrica criado pelo
Governo Federal, destinado a famílias de baixa renda.
Quanto à participação de outras fontes de energia renovável na matriz interna de energia, foram produzidos um total
de 7 450,20 kW de energia solar em Teresina em 2018.
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Água e Energia
Sub-Bacias hidrológicas

Rio Parnaíba II, Rio Poti e Rio Longá

Número de Micro-Bacias
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Abastecimento de Água

acima de 99% da população

Fontes Energética Principal

Hidrelétrica (Usina BoaEsperança)

Participação de Fontes

Solar: 7 450,20 kW

Alternativas de Energia Limpa
99,79% da população

Cobertura Energia Elétrica

TERESINA | COMPOSIÇÃO HIDROLÓGICA

TERESINA | COMPOSIÇÃO
HIDROLÓGICA
Bacias Hidrográﬁcas na região da cidade
Bacias Hidrográﬁcas na região da cidade

Sub-bacias dentro da área urbana da cidade
Limite Municipal de Teresina
Distritos
Bacias Hidrográﬁcas Sub-bacias
Principais Cursos de Água
Principais Cursos de Água
Talvegues

Sub-bacias dentro da área urbana da cidade
ea urbana da cidade
Distritos
Fonte: Prefeitura de Teresina, Open Street Maps
Sub-bacias
istritos
Principais Cursos de Água
-bacias
Talvegues
gua
egues

N

Figura 12: Composição Hidrológica. Fonte: CRGP, com dados da PMT (2019).
eet Maps
eet Maps

N
N
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Além do abastecimento de água, a empresa Águas de Teresina também é responsável pelo tratamento de esgoto em
Teresina. O esgotamento sanitário chega a 269.039 residentes no município, ou seja, apenas 31% da população total,
por meio de 505.14 km de rede de coleta. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Teresina (2018),
o sistema de esgotamento sanitário da cidade é composto por:
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Esgotamento Sanitário

17 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE): As Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) são instalações capazes de
transportar o esgoto de um nível de sucção ou de chegada até o nível de recalque ou de saída. São utilizadas, com a
finalidade de vencer desníveis existentes e, consequentemente, as grandes profundidades.
5 Interceptadores: Os interceptores são tubulações implantadas, ao longo dos cursos d'água, com a função de receber
os esgotos coletados pelas redes coletoras e conduzi-los ao emissário que, por sua vez, conduz até as estações de
tratamento.
3 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE): As Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) tem a função de diminuir
a poluição dos esgotos sanitários e condicionar a matéria residual resultante do tratamento. Diversas operações e
processos são utilizados nas unidades de tratamento de esgoto, para separar os poluentes em suspensão e dissolvidos
e a água a ser descarregada no corpo receptor, sendo, uma delas, a lagoa de estabilização, como é utilizado nas
estações de tratamento de esgoto de Teresina. As ETEs de Teresina são: ETE Leste, ETE Pirajá e ETE Alegria. As ETE
Leste e Alegria lançam seus efluentes no Rio Poti e a ETE Pirajá os lança no Rio Parnaíba.

Saneamento
Cobertura Rede de Esgoto

31% da população

Extensão da Rede de Esgoto

505.14km

Volume Anual de Resíduos

22.727.000 m3/ano

Volume anual/Habitante

76,42 litros/dia

% sem acesso a nenhum tipo

2,65% (IBGE, 2010)

de esgotamento sanitário
% saneamento rudimentar

35,50% (IBGE, 2010)

(valas, fossas rudimentares, etc)

Os bairros com maior índice de atendimento são os que se localizam próximos às estações de tratamento, sendo
contemplados com cobertura de redes de esgoto, tais como Frei Serafim e Vila Operária (ambos com 96%), Jóquei e
São Cristóvão (ambos com 95%).
Segundo a Agenda 2030 de Teresina (2013), dos 112 bairros do município, apenas 15 atingiram índice superior a 70%
de atendimento com rede de esgoto - no entanto, com o expressivo aumento da rede nos últimos anos, estes valores
carecem de revisão. Devido a ausência de infraestrutura, a opção disponível a residentes da área urbana e rural sem
cobertura de esgoto são os sistemas individuais de esgotamento sanitário, como as fossas sépticas, sumidouros e
valas de infiltração.
Na área urbana de Teresina, os sistemas individuais de tratamento de esgoto são maioria. Conforme o IBGE (2010),
existiam, na área urbana, cerca de 210.000 domicílios particulares permanentes; desses, 41% têm sistema de fossa
séptica e 31% têm sistema de fossa rudimentar. A pesquisa, contudo, não apresenta informações dos padrões
dessas fossas. Estima-se que, na área urbana de Teresina, seja produzido um volume total de 22.712.000 de metros
cúbicos de esgoto por ano, o que equivale a cerca de 76,42 litros por habitante/dia. A tarifa de esgotamento sanitário,
gerenciada pela Águas de Teresina, apresenta proporcionalidade de 80% em relação aos valores calculados para a
tarifa de abastecimento de água.
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TERESINA | REDE DE ESGOTO
Sistema de Esgoto
Limite Municipal de Teresina
Distritos
Blocos
Rede de Esgoto

Fonte: Prefeitura de Teresina, Open Street Maps

N
eet Maps

N
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Figura 13: Cobertura da Rede de Esgotamento Sanitário. Fonte: CRGP, com dados da PMT (2019).

Teresina gera, em média, 1,2 mil toneladas de lixo diariamente (resíduos domiciliares, resíduos públicos, resíduos de
saúde, restos de feiras livres, podas de árvores, etc.). Em 2018, um total de 209 312,25 toneladas de resíduos foram
coletados em Teresina. Só de resíduos domiciliares são coletadas cerca de 543 toneladas/dia, em média.
Os trabalhos de coleta de resíduos domiciliares, públicos, recicláveis e hospitalares (das unidades de saúde municipais)
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Coleta e Reciclagem de Resíduos

são executados por duas empresas contratadas pela Prefeitura, via licitação pública, o Consórcio Teresina Ambiental
– CTA e a Sterlix Ambiental Piauí Tratamento de Resíduos Ltda. O CTA realiza a coleta denominada convencional e a
STERLIX realiza a coleta e o tratamento dos resíduos hospitalares produzidos nas unidades de saúde administradas
pelo Município. Devido a representatividade do setor de saúde em Teresina, em 2018, foram produzidas 0,61 toneladas
de resíduos especiais (hospitalares) per capita, ou seja, um total de 528,4 toneladas, sendo que 100% desse total
recebeu tratamento adequado.
A população estimada atendida pela coleta é de 817.455 pessoas. Cerca de 389 pessoas trabalham no recolhimento
dos resíduos e são utilizados 33 veículos (caminhões compactadores e outros específicos para o recolhimento dos
resíduos de serviços de saúde). Todo o material recolhido pela coleta domiciliar é destinado ao aterro controlado de
Teresina.
O Programa de Coleta Seletiva da cidade de Teresina conta atualmente com uma cooperativa e uma associação de
catadores. O programa tem como objetivo promover a reciclagem de papel, plástico, vidro e metais. Após recolhidos,
esses resíduos são encaminhados para a cooperativa e para a associação onde sofrem nova triagem e são preparados
para a comercialização. O Município possui um projeto piloto de coleta seletiva onde a população leva seu resíduo
segregado até postos de coleta distribuídos pela cidade. Até o momento foram instalados 21 Postos de Entrega
Voluntária (PEVs), onde 9 postos são de 10 m³ e 12 postos são de 1,20 m³ que recolhem resíduos destinados à coleta
seletiva. Complementando o sistema de coleta por postos de entrega voluntária são, também, executadas as coletas
porta a porta em condomínios, empresas, instituições, repartições, bares, hotéis e estabelecimentos comerciais,
necessitando cadastramento prévio e agendamento.
Conforme dados estatísticos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEMDUH, são coletadas 2,85
toneladas por dia de resíduos recicláveis, o que corresponde a 0,54% em relação à coleta total de resíduos domiciliares.
Em 2018, o total de resíduos recicláveis coletados foi de 829,96 toneladas.

Coleta e Reciclagem de Resíduos
Cobertura Coleta Domicilar

94,52%

Geração Diária de Resíduos

1,2 ton/dia

Geração Diária Residencial

543 ton/dia

Geração Anual de Resíduos

312,25 ton/ano

Geração Resíduos

528,4 ton/ano

Hospitalares
Pontos de Coleta Seletiva

21 Pontos de Entrega Voluntária

Coleta de Resíduos

2,85 ton/dia

Recicláveis
Coleta Anual Recicláveis

829,96 ton/ano

Dados SEMDUH, 2018
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Área Urbana
A cidade de Teresina edifica seus espaços urbanos nos entornos de dois rios, Parnaíba e Poti. A área urbanizada
de Teresina, à época de sua fundação, assentou-se na margem direita do rio Parnaíba e à medida que a cidade se
desenvolvia, expandiu-se gradualmente para norte, encontrando-se com o assentamento original da Vila Velha do Poti
- localizado no encontro dos rios, a leste - em direção ao rio Poti; e mais a sul - preenchendo o espaço entre os rios.
A área construída da cidade permaneceu estável durante suas primeiras décadas de existência. No entanto, nas
últimas décadas do século XX, enfrentou uma expansão urbana de baixa densidade em ritmo acelerado. O perímetro
urbano estatutário passou por várias alterações para incluir novos empreendimentos até atingir os atuais 264 km².
Apesar desta expansão, a área urbana continua sendo uma parcela modesta de 18,9% da área total do município, com
cerca de 1392 km² totais. Os 81% restantes formam a área rural, caracterizada principalmente por ocupação dispersa
e atividades econômicas escassas, sendo a maior parte de seu território coberto por vegetação nativa. Desde 2015,
o perímetro urbano está congelado para favorecer o aumento de densidade urbana, otimizar o acesso a serviços e
ocupação de vazios urbanos.
Apesar do crescente aumento no uso e ocupação do solo, os vazios dentro do perímetro urbano permanecem
significativos. Considerando o limite urbano total, a parcela do território em condições urbanizadas (terrenos parcelados
conectados à rede viária) é de aproximadamente 75%. Não obstante, a ocupação é significativamente baixa; a área
total estimada de ocupação por edificações é de cerca de 14,1%.
A legislação de zoneamento local cobre todo o perímetro urbano, o que se caracteriza como um incentivo positivo
ao desenvolvimento ordenado, em conformidade com as diretrizes de planejamento urbano da cidade. A cidade está
em processo de aprovação do novo plano diretor local, que altera o mapa de zoneamento atual (mostrado abaixo).
Ele substituirá o instrumento atual, caracterizado pela forte segregação das atividades urbanas - característica do
planejamento brasileiro moderno das décadas anteriores - por sistemas de uso misto mais flexíveis, com foco na
mitigação de usos desconfortáveis. O novo plano diretor também prioriza o aumento da densidade urbana e a proteção
de áreas de risco ou de necessidade de urbanização controlada.

Área Urbana

84

Área do Município

1391,99 km²

Área Urbana

263,94 km²

Área Urbanizada

199,9 km²

Área de Edificações

37,20 km²
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Figura 14: Área edificada de Teresina. Fonte: CRGP, com dados da PMT e Open Street Map (2020).
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DO SOLO

o Uso do Solo - Lei 3560/2006

Uso do Solo - Lei 3560/2006

TERESINA | USO DO SOLO
Zoneamento Uso do Solo - Lei 3560/2006
Limite Municipal de Teresina
D
Distritos

le Maps

Zoneamento Uso do Solo - Lei 3560/2006
Zona Comercial
Zona Industrial
N Zona Residencial
Zona de Serviços
Zona Especial
Zona de Preservação
Lago
Ri
Rio

Figura 15: Mapa de Uso do Solo Fonte: CRGP, com dados da PMT e Google Maps (2020).

86

Fonte: Prefeitura de Teresina, Google Maps

N
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Imagem 7: Vista da cidade de Teresina. Fonte: Gabriela Uchoa (2019).
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Transporte Público
Os sistemas de transporte público são compostos por modais individuais e coletivos. A modalidade pública individual
oferece os serviços de táxi e moto-táxi sob serviços licenciados regulamentados pelo município. A frota total licenciada
de táxi na cidade é de 1.995 veículos, o que representa uma proporção de 2,31 táxi/1000hab. O serviço mototáxi
oferece 2.297 veículos licenciados, o que representa uma proporção de 2,66 mototáxi/1000hab.
O transporte público coletivo oferece serviços regulares de ônibus, incluindo Bus-Rapid Transit, e Veículo Leve
sob Trilhos (VLT). Quatro consórcios privados operam os serviços de ônibus regulares e BRT sob um esquema de
concessão pública municipal contratado por processo de licitação pública. A autoridade de transporte local municipal
(Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - STRANS) é responsável pelo planejamento dos serviços e
pelo monitoramento das operações. No total, existem 87 rotas de ônibus, organizadas em um sistema BRT troncoalimentador. As linhas de alimentação conectam os bairros de cada zona da cidade aos principais terminais de ônibus
(2 por zona, 8 no total). Dos terminais de ônibus partem os serviços expressos (BRT), operando em faixas de ônibus
segregadas que conectam os terminais de zona a 3 terminais do centro da cidade. O número médio de viagens diárias
de ônibus durante a semana é de cerca de 235.174,4 viagens.
O governo do estado oferta o serviço de VLT, que liga a zona sudeste ao centro da cidade. Os investimentos recentes
para a modernização do sistema incluíram três novos veículos leves sobre trilhos (VLTs) para 600 passageiros cada,
melhorias em toda a linha de metrô e nove estações (Matinha, Ilhotas, Renascença, Itararé, Frei Serafim, Piçarra, Boa
Esperança, Parque Ideal e Dirceu II) e a construção de um Centro de Controle Operacional.
Compõe também a rede de mobilidade urbana de Teresina um conjunto de ciclovias de diferentes tipologias. Ao total,
Teresina dispõe de 64,20 quilômetros de ciclovias. O Plano Diretor da Rede Cicloviária propõe a implementação de
uma rede estrutural de mais de 220 quilômetros de ciclovias, porém ainda encontra-se em fase de implementação da
primeira etapa do plano (rede mínima).
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Principais Modos Públicos

Onibus, Táxi e Moto-Táxi

Linhas de Ônibus

87 linhas

Média Viagens de Ônibus /Dia

235.174,4 viagens de passageiros

Táxi/População

2,31/1000 hab

Moto-Táxi/População

2,66 moto-táxi/1000 hab

Rede Cicloviária

64,20 km
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Figura 16: Mapa do Transporte Público. Fonte: CRGP, com dados da PMT e Open Street Maps (2020).

89

Capítulo 1: Contexto Urbano

Ativos Físicos e Instalações Críticas
A cidade de Teresina, devido à sua relevância como capital do estado do Piauí, e à funcionalidade em nível regional
na prestação de serviços de educação e saúde, possui diversos ativos físicos críticos. É essencial identificar, localizar
e monitorar a exposição a riscos em locais que contêm ativos físicos críticos, pois sua falha pode provocar choques
secundários em períodos de crise. As instalações críticas de Teresina têm importância em ambos níveis, local e
regional. Em nível regional estão o aeroporto, terminais de transporte, hospitais e serviços de saúde, universidades,
entre outros. Já em nível local, sítios históricos, instalações de educação e saúde, rotas de logística e cadeia de
suprimentos, instalações de distribuição de água e eletricidade são exemplos.
Em relação ao transporte intermunicipal, um ponto de entrada relevante é o terminal rodoviário da cidade "Terminal
Lucídio Portela", que conecta a cidade a aproximadamente 400 destinos regionais e nacionais através de 19 operadores
de ônibus, com mais de 300 serviços de ônibus/dia. O fluxo total de passageiros é de cerca de 2.000 passageiros
durante a semana e aproximadamente 5.000 nos finais de semana. Segundo a última pesquisa de usuários (Piauí,
2020), os principais destinos são os estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Distrito Federal e Bahia.
Em Teresina também está o Aeroporto Petrônio Portela, localizado próximo ao centro da cidade, que é o principal
aeroporto do Estado do Piauí atendendo principalmente a Região de Desenvolvimento Integrado da Grande Teresina,
bem como todo o Estado, incluindo também uma parte relevante do Estado do Maranhão e uma pequena porção
do oeste do Ceará. O aeroporto opera voos domésticos nacionais e regionais com um terminal de passageiros e
um terminal de logística de carga. Segundo o último relatório estatístico da Infraero (2018), o aeroporto realizou
13.823 voos naquele ano, possuindo 1,07% de participação na rede nacional. O número total de passageiros/ano
foi de 1.073.570 (representando 1,27% do total de passageiros nacionais) e, através de seu terminal de carga, foram
movimentadas 5.071 toneladas (1,27% da carga total de voos nacionais).

Ativos Físicos
Aeroporto

Aeroporto Petrônio Portela (THE)

Passageiros Anuais
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5.071 ton (2018)

Terminal Rodoviário
Fluxo de Passageiros

Terminal Lucídio Portela
2.000 pax/semana
5.000 pax/fim de semana ATIVOS

Em Teresina também está o Aeroporto Petrônio Portela, localizado próximo ao centro da cidade, que é o principal
aeroporto do Estado do Piauí atendendo principalmente a Região de Desenvolvimento Integrado da Grande Teresina,
bem como todo o Estado, incluindo também uma parte relevante do Estado do Maranhão e uma pequena porção
do oeste do Ceará. O aeroporto opera voos domésticos nacionais e regionais com um terminal de passageiros e um
terminal de logística de carga.
Segundo o último relatório estatístico da Infraero (2018), o aeroporto realizou 13.823 voos naquele ano, possuindo
1,07% de participação na rede nacional. O número total de passageiros/ano foi de 1.073.570 (representando 1,27% do
total de passageiros nacionais) e, através de seu terminal de carga, foram movimentadas 5.071 toneladas (1,27% da
carga total de voos nacionais).
Em soma a estes ativos de logística e cadeia de suprimentos, existem redes ferroviárias e rodoviárias. A rede ferroviária
liga Teresina a São Luís - capital do estado do Maranhão - e à Fortaleza - capital do estado do Ceará; e, portanto, a três
portos dessas cidades - Porto de Itaqui (Maranhão), Porto de Pecém (Ceará) e Porto de Mucuripe (Ceará). A Ferrovia
Transnordestina Logística (FTL), subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, opera os serviços ferroviários através
de uma concessão pública nacional. A FTL opera 105 locomotivas e 1.377 vagões. Em 2019, a empresa transportou
2,2 milhões de toneladas, das quais 1,1 milhão de toneladas de celulose, 563.000 toneladas em combustíveis e
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transportado por trem para o Terminal Ferroviário de Teresina, a partir do Porto de Itaqui.
No entanto, a principal rota de transporte é por rede rodoviária. Teresina é atravessada por três rodovias nacionais,
as BR-226, BR-343 e BR-316. A BR-343 liga o litoral do estado ao interior, passando por Teresina. A BR-316, com um
comprimento total de 2.054 km, é uma rodovia essencial, que liga as regiões Norte e Nordeste do Brasil - conectando
Teresina a cidades da Amazônia, como Belém, no estado do Pará, e às capitais da costa leste, como Maceió, em
Alagoas. A BR-226 é uma estrada nacional de 2.164,0 km de extensão que liga a região Nordeste ao Centro-Oeste do
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275.000 em cimento. A ferrovia é a principal rede de fornecimento de combustível para todo o estado do Piauí; que é

Brasil, passando pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Tocantins. Outras rotas de entrada
relevantes são as rodovias estaduais que conectam a capital às demais localidades do interior do Estado, a saber, PI112 ao norte, PI-113 ao leste e PI-130 ao sul.
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Figura 17: Mapa do Sistema Viário. Fonte: CRGP, com dados da PMT e Open Street Maps (2020).
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Figura 18: Mapa de Entroncamento Rodoviário. Fonte: CRGP, com dados da PMT, IBGE e Open Street Maps (2020).
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Rede Viária

BR-226; BR-343;
BR-316; BR-343

Estradas de Acesso Estaduais

PI-112; PI-113;
PI-130

Devido a funcionalidade da cidade como um centro de saúde e educação em escala regional, as instalações de saúde
e aprendizado são ativos físicos significativos. Entre os serviços de saúde relevantes, vale destacar opolo de saúde
do centro da cidade como sede de vários hospitais públicos como o Hospital Getúlio Vargas; Hospital Infantil Lucídio
Portela; Hospital de Doenças Infectocontagiosas; como também da rede privada: Hospital São Marcos; Hospital Santa
Maria; Hospital Med Imagem; Hospital ProntoMed; Hospital de Terapia Intensiva; Hospital Unimed, entre outros.
Fora do polo médico da área central, a rede pública municipal oferece vários hospitais relevantes, como o Hospital
de Urgências de Teresina - oferecendo cobertura estadual para pacientes de trauma; Hospital do Monte Castelo;
Hospital do Matadouro; Hospital da Primavera; Hospital do Parque Piauí; UPA Promorar; UPA Renascença; Hospital
Alberto Neto - Dirceu Arcoverde; Hospital Mariano Gayoso Castelo Branco; Hospital-Maternidade do Buenos Aires;
Hospital Maternidade do Satélite; e Maternidade Wall Ferraz. Outros hospitais públicos importantes administrados por
outras esferas governamentais são o Hospital Universitário; Hospital da Polícia Militar; Hospital Areolino de Abreu; e
Maternidade Evangelina Rosa.
No setor educacional, instalações críticas da administração pública em nível regional são os campi universitários da
Universidade Federal do Piauí - Campus Petrônio Portella; da Universidade Estadual do Piauí - Campus Torquato Neto e
Campus Clóvis Moura; Instituto Federal do Piauí - Campus Teresina Central; Teresina Sul e Teresina Dirceu Arcoverde.
O patrimônio natural e construído também faz parte de ativos físicos cruciais, sendo o mapeamento de locais históricos
relevantes essencial para monitorar os riscos derivados de choques e tensões. Em Teresina, os ativos listados pelo
patrimônio nacional são o Parque da Floresta Fóssil, Igreja de São Benedito, Parque Ferroviário de Teresina e Ponte
Metálica.
Em outros níveis de proteção, estão diversos sítios, a maioria localizados no centro urbano, que compõem a paisagem
de praças e ruas que recuperam a imagem histórica da cidade. Exemplos são o prédio do Museu do Piauí; Palácio da
Cidade; Intendência de Teresina - atualmente Fundação Wall Ferraz; Companhia Editorial do Piauí - agora Fundação
de Cultura do Piauí; Teatro 4 de Setembro; Cine Rex; Clube dos Diários; Casa do Barão de Gurguéia - Casa da Cultura;
Palácio do Karnak - entre outros.
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Figura 19: Mapa de Pontos de Interesse. Fonte: CRGP, com dados da PMT, Google Maps e Open Street Maps (2020).
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Figura 20: Mapa de Equipamentos de Saúde. Fonte: CRGP, com dados da PMT e Google Maps (2020).
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TERESINA | HORTAS URBANAS
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Figura 21: Mapa de Hortas Urbanas da PMT. Fonte: CRGP, com dados da PMT, e Google Maps (2020).
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Na montagem do panorama econômico da cidade se apresenta também os dados econômicos em escala nacional
e regional, uma vez que políticas macro e microeconômicas são sobretudo dirigidas pelos governos nacionais, e
estreitamente interrelacionadas com o cenário fiscal e financeiro no nível nacional.

Economia Nacional
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1.4. Economia e Meios de Vida

O Brasil é o maior e mais populoso país da América Latina. Com um PIB nominal de US$1,87 trilhão (Banco Mundial,
2018), o Brasil é a 9ª economia do mundo. O início do século XXI foi marcado por um período de crescimento e
desenvolvimento econômico propiciado pela onda de crescimento chinesa. No entanto, recentemente, o país tem
sofrido vários obstáculos com o fim do superciclo de commodities, além de problemas internos derivados da
instabilidade política, que desencorajaram o ambiente de investimentos e negócios. Entre 2006 e 2010, o país cresceu
em média 4,5%, moderando para cerca de 2,8% em 2011-2013. Em 2014, esta taxa atingiu com dificuldade 0,1%, para
em 2016 sofrer contração de 3,5% antes de subir 1% em 2017.
As exportações nacionais são em torno de US$240 bilhões (2018) e estão relacionadas principalmente a produtos
naturais. Os produtos minerais representam 22,3% das exportações - o petróleo bruto e o minério de ferro são os
principais produtos. Os produtos agrícolas são o segundo setor líder em exportação, com uma participação de 18% com predominância de soja e derivados. Quanto aos parceiros comerciais, Ásia e Europa são os principais destinos dos
produtos brasileiros, correspondendo a US$108 bilhões e US$44 bilhões, respectivamente. O maior parceiro individual
de exportação é a China, que importa 26,8% do total das exportações brasileiras, seguida pelos Estados Unidos com
12% e Argentina com 6,2%.
Quanto à entrada de produtos, o país importa um total de US$181 bilhões (2018). Os principais setores de importação
são Máquinas (22,5%) - principalmente Circuitos Integrados, Telefones e Acessórios de Radiodifusão; Produtos
Químicos (20,2%) - principalmente medicamentos, fertilizantes agrícolas e pesticidas; Produtos Minerais (15,5%) petróleo refinado e bruto, gás de petróleo, briquetes de carvão, cobre e outros; Transporte (13,95) - plataformas de
perfuração, peças de veículos, carros, caminhões, aeronaves; Metais (6,3%); e Plástico e Borrachas (5,7%). Quanto às
suas origens, 19,2% dos produtos são provenientes da China, o principal parceiro comercial do Brasil, seguido pelos
Estados Unidos (16%), Argentina (6,1%) e Alemanha (5,8%).A relação de importação e exportação do país é dada pelo
Índice Nacional de Importação e Exportação, que é de 0,75, representando um superávit na balança comercial.

Economia Regional
O Estado do Piauí é a 21ª economia entre todas as 27 unidades da federação brasileira, com um PIB de cerca de US$7
bilhões. Os principais setores econômicos são, em ordem de importância, varejo e serviços, administração pública e
previdência social, serviços administrativos, educação, saúde, indústria de transformação e construção.
O Nordeste brasileiro tem uma participação menor nas exportações entre todas as outras regiões do país, sendo
responsável por cerca de US$17 bilhões do total das exportações do país. Considerando apenas o estado do Piauí, a
participação é de apenas US$283 milhões. Os principais setores exportadores do Estado estão relacionados a produtos
vegetais (76,4%), bioprodutos de origem animal e vegetal (9,2%), e alimentos (6,5%). O principal produto de exportação
é a soja, representando 76% das exportações do Piauí, seguida pelas ceras vegetais (9,2%) e farelo de soja (6,5%).
Já as importações representam um total de US$137 milhões, e os principais setores demandados são Metais (42,5%)
- Produtos laminados de ferro, fios de cobre, etc .; Produtos Químicos (21%) - Fertilizantes, Reagentes de Laboratório e
outros; Produtos Minerais (10%) - petróleo refinado, óleo de alcatrão de carvão, fosfatos de cálcio; Produtos Vegetais
(8,2%) - trigo, coco, castanha do Pará e castanha de caju, Máquinas (7%) - painéis de controle elétrico, motores elétricos,
microfones e fones de ouvido, maquinário para couro, etc; e Transporte (7,5%) - aeronaves, peças de motocicletas.
Mais de um terço dos produtos são oriundos da China (38,8%). Outros parceiros comerciais são os Estados Unidos
(14,6%), Ucrânia (8,5%), Israel (5,7%), Espanha (4,4%) e Rússia (4,2%).
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Economia Urbana Local
O PIB de Teresina é de R$ 19,1 bilhões (2017) - que representa cerca de US$3,3 bilhões, sendo a unidade econômica
mais importante do Estado do Piauí. O PIB per capita da cidade é de cerca de R$22,5 mil (US$3,8 mil), colocando
Teresina na posição 1944º entre todas as 5570 cidades brasileiras e 13º entre 224 municípios do Piauí.
O principal setor econômico é o de serviços, representando 61,95% do PIB da cidade; sendo seguido pela administração
pública, incluindo administração, defesa, educação pública e serviços de saúde e previdência social, representando
22,19%. O setor industrial responde por cerca de 15,50% do PIB local, enquanto o setor agrícola corresponde a 0,36%.
Em comparação com outros municípios, a receita da administração local posiciona a cidade em 21º lugar entre o total
de 5570 cidades brasileiras. Em 2019, a receita total estimada do governo local foi de cerca de R$3,47 bilhões (US$600
milhões), seguindo uma tendência crescente contínua na última década - a receita municipal triplicou na nos últimos
10 anos.
É importante notar, tendo em vista a estrutura do pacto federativo brasileiro, que essas receitas são compostas de mais
de 60% de fontes externas. O aumento da receita também demonstra maior capacidade de acesso a recursos nacionais
e internacionais para o financiamento de projetos locais. De toda a receita local, 56,43% são receitas provenientes de
transferências, 15,68% de impostos e taxas locais e 7,98% de operações de crédito, entre outras receitas.
Não obstante, a atual crise global do COVID-19 apresenta sérias ameaças ao orçamento dos governos locais. As cidades
devem fortalecer os serviços públicos e impulsionar a economia local enquanto sofrem com quedas acentuadas nas
receitas. Teresina não é exceção neste cenário.
No que diz respeito às atividades de comércio internacional em nível local, as exportações totais de Teresina são da
ordem de US$1,29 milhões, tendo significância reduzida nos contextos nacional e regional. A matriz de exportações da
cidade é composta principalmente por produtos químicos (39%) - fertilizantes minerais ou químicos mistos, maquiagem
e produtos para cabelos; Metais (37,3%) - incluindo sucata de cobre; e produtos vegetais (23,1%) - principalmente soja.
Em relação aos parceiros comerciais, 59,3% das exportações de Teresina vão para a Venezuela e 37,3% para a China.
Em relação à logística de exportação, atualmente 99% dos produtos teresinenses são escoados pelo Porto de Santos
(São Paulo), o que representa uma mudança significativa em relação ao início dos anos 2000 quando os principais
portos utilizados eram o Porto do Mucuripe e o Porto do Pecém (ambos no Ceará).
O volume de importações excede em distância o de exportações, totalizando US$86,9 milhões em bens importados.
Essa relação cria um déficit negativo na balança comercial; a taxa de importação/exportação local é de 67,37. Os
principais produtos importados são Metais (63%) - produtos de ferro laminados a quente e laminados a frio; Produtos
Minerais (14,1%) - Óleo Refinado de Petróleo e Alcatrão de Carvão; Produtos Vegetais (7,6%) - Trigo; Máquinas (5,3%) Motores elétricos, outras máquinas, microfones e fones de ouvido; Transporte (4,8%) - Peças para motocicletas; entre
outros com relevância reduzida.
Do total, US $ 52,5 milhões são provenientes da Ásia, sendo a China o principal parceiro de importação com 53%
de participação de mercado; depois América do Norte com US$ 20,2 milhões em mercadorias importadas (Estados
Unidos - 15,6%; Canadá - 7,6%); e finalmente a Europa vendendo US $ 12,6 milhões para a cidade (Ucrânia - 13,3%;
Alemanha - 0,4%). Durante a última década, o Porto de Pecém era a principal via de entrada de mercadorias importadas
pela cidade. No entanto, o Porto de Maceió vem crescendo em relevância e hoje recebe 37,9% das importações da
cidade. As demais ações são o porto de Pecém com 40,8%; Porto de Fortaleza 7,7%; Porto do Rio de Janeiro de
Sepetiba 7,1%; e Porto de Santos 3,5%.
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PIB Nacional

US$ 1,869 trilhão (2018)

PIB/Capita Nacional

US$ 8.920,76 (2018)

Razão Imp./Exp. Nacional

US $ 181 milhões / US $ 240 milhões = 0,75

PIB Teresina

US $ 3,306 bilhões (2017)

PIB/Capita Teresina

USD 3.889,09 (2017)

Importações Teresina

US $ 86,9 milhões (2018)

Exportações Teresina

US $ 1,29 milhão (2018)

Razão Imp./Exp. Local

67,36
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Economia

Empregos, Salários e Rendimentos
Apesar da atual leve tendência de queda, a taxa de desemprego no Brasil ainda é significativa, atingindo cerca de 10,6%
(IBGE, 2019). No Nordeste brasileiro, esse número é ainda maior, passando para 13,6%. A taxa de informalidade no
país atingiu 41% no quarto trimestre de 2019, um contingente de 38,4 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, a taxa de
desemprego em Teresina aumentou de 13,8%, registrada no 3º trimestre de 2019, para 15,20%, no 4º trimestre, quando
se estimam cerca de 70 mil desempregados.
A mais recente síntese de indicadores sociais do IBGE (SIS / IBGE 2019, dados anuais de 2018) indica que a situação
de desemprego na cidade está acima da taxa em nível nacional, porém abaixo do nível regional. Em 2018, enquanto
o Brasil registrava cerca de 12% de taxa de desemprego, a região Nordeste apresentou dados em torno de 14,5%.
Situando-se dentre estas duas realidades, Teresina apresentou 13,7% de desemprego em 2018. Desagregando por
gênero, a diferença nos níveis de desemprego entre as duas variantes é de 0,2%. O grupo masculino enfrentou 13,6%,
enquanto o feminino 13,8% de desemprego.
A diferença é maior quando se considera os dados desagregados por cor da pele: população branca 10,9%; População
negra e parda 14,2%. A desagregação por faixas etárias exibe uma lacuna significativa entre as populações ocupadas
mais jovens e mais velhas - Jovens <29 anos 24%; 30-49 anos 10,6%; acima de 50 anos 7,2%.
Entre esses trabalhadores, apenas 54,9% estavam empregados formalmente, consideravelmente acima dos números
estaduais e regionais (Piauí 35%; Região Nordeste 41,4%). Em relação aos empregos formais em Teresina, 77,3% são
empregados, 21,2% são autônomos e 1,5% são empregadores.
Natural por sua condição de capital de Estado, a Administração Pública é o principal setor de emprego da cidade,
responsável por 27,6% dos trabalhadores, segundo dados da RAIS de 2017. Em seguida tem-se o setor de varejo (17,8%)
; Atividades Administrativas (13,6%) - sobretudo call centers; Saúde humana e Serviços Sociais (7,9%) - principalmente
serviços hospitalares; Educação (6,3%); Indústrias de processamento (5,7%); Construção (5,5%); Hospedagem e
Alimentação (3,6%); Transportes e Serviços Postais (3,1%); e outros.
De acordo com a pesquisa nacional de domicílios (PNAD), no primeiro trimestre de 2020, a renda média em Teresina
era de R$ 1.999 (cerca de US$ 350). Os resultados foram inferiores à média nacional de R$ 2.398 (cerca de US$ 420),
porém consideravelmente acima dos valores regionais e estaduais, respectivamente R$ 1.648 (US$ 288) e R$ 1.401
(US$ 245).
Não obstante, a disparidade salarial entre homens e mulheres é relevante. Dados desagregados revelam que a renda
média masculina em Teresina foi de R$ 2888 (US$ 505), enquanto a média feminina foi de R $ 2274 (US$ 398). Em
relação aos empregos informais, a pesquisa nacional domiciliar de 2018 estimou que a renda média para a ocupação
informal era de R$ 1140 (cerca de US$ 200), persistindo grande disparidade entre gêneros - os salários das mulheres
foram 20% mais baixos que os dos homens.
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As diferenças também se manifestam na desagregação por cor da pele, onde a população branca teve uma renda
média cerca de 1,4 vezes maior que pretos e partos em ocupações formais, e cerca de 1,9 vezes maior para ocupações
informais. Contudo, o índice de desigualdade em Teresina está abaixo das estimativas nacionais e regionais. O
coeficiente GINI local é de 0,511 (IBGE, 2018), enquanto nacional e regional são 0,545 - quanto mais próximo de 1,
maior a desigualdade.
Na cidade, os 10% mais ricos ganham em média 10,3 vezes mais que os 40% mais pobres. No nível nacional, a proporção
é de 13 vezes, e sendo maior no nordeste brasileiro, onde a proporção é de 14,1. Seguindo esse padrão, o número de
pessoas que vivem abaixo da linha de extrema pobreza do mundo é menor que o nacional e consideravelmente menor
que os números regionais e estaduais.
Em 2018, Teresina tinha 5,3% de seus habitantes vivendo abaixo da linha de extrema pobreza (menos de US$ 1,9/dia
PPP 2011) em comparação com as estimativas de 6,5% em nível nacional, 13,6% em nível regional e 14,2% em nível
estadual. Considerando as pessoas que vivem com menos de US$ 5,5/dia (PPP 2011), estes formavam 29,3% da
população de Teresina. Para o mesmo indicador, o país apresentou 25,3%, enquanto região e estado 53,6% e 41,9%
respectivamente.

Meios de Vida
Taxa de desemprego (2018)

Brasil: 12%
Nordeste: 14.5%
Teresina 13.7%

Emprego Teresina (2018)

Autônomos: 76.019
Empregadores: 5.317
Empregados: 277.273

Renda Média (2018)

Brasil: R$ 2163
Nordeste: R$ 1441
Teresina: R$ 1781
Média Ocupação Formal: R$ 2282
Média Ocupação informal: R$ 1140

Pobreza e Desigualdade (2018)
População que vive abaixo da
linha de pobreza mundial
(abaixo de US $ 5,5 PPP 2011)

Brasil: 6,5%
Região Nordeste: 13,6%
Piauí 14,2%
Teresina: 5,3%

População que vive abaixo da
linha de pobreza mundial
(abaixo de US $ 5,5 PPP 2011)

Brasil: 25,3%
Região Nordeste: 43,6%
Piauí: 41,9%
Teresina: 29,3%
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Coeficiente de Gini

Brasil: 0,545
Região Nordeste: 0.545
Teresina: 0.511

Proporção de renda entre os 10%
mais ricos e os 40% mais pobres

Brasil: 13,0
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Meios de Vida

Região Nordeste: 14,1
Teresina: 10.5
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Figura 22: Mapa de Renda Média por bairros. Fonte: CRGP, com dados da PMT, e IBGE (Censo 2010).
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1.5. Governo Local e Administração Pública
Estrutura Administrativa
A política de Teresina segue o modelo da estabelecido na constituição federal com a forma de governo republicana,
sistema de governo local composto pelo prefeito e vice-prefeito, representantes do Poder Executivo eleitos para
mandatos de quatro anos podendo ser reeleitos uma única vez consecutiva, e vereadores, representantes do Poder
Legislativo na Câmara de Vereadores, também eleitos para mandatos de quatro anos, podendo ser reeleitos por
vários mandatos seguidos, ambos através de eleições democráticas com voto direto, secreto e obrigatório. No nível
municipal não há representantes no Poder Judiciário, que atua localmente através das Justiças Estadual e Federal.
Embora os vereadores não possuam limites quanto a quantidade de reeleições que possam disputar, os teresinenses
buscam uma renovação do quadro de vereadores da sua Câmara Municipal. Nos dois últimos pleitos a renovação
foi de aproximadamente 50% da casa, contando com líderes comunitários locais, empresários, religiosos e antigos
políticos.

Estrutura e Características Organizacionais do Governo Local
Teresina é regida pela Lei Orgânica Municipal, aprovada pela Câmara Municipal, e que estabelece os limites,
competências, princípios, objetivos e direitos e garantias individuais e coletivos do município e dos munícipes.
A Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal atribuem privativamente ao Município as funções de legislar sobre
assuntos de interesse local; instituir e arrecadar tributos; conceder licenças; elaborar e executar plano diretor de
desenvolvimento urbano; executar diretamente ou por concessão obras e serviços; dentre outros.
O Poder Executivo Municipal é exercido na Prefeitura, que executa os serviços públicos com apoio de Secretarias,
que são partes da administração direta do município, para trabalhos técnicos setorizados. Empresas públicas e
fundações, são partes da administração indireta e também executam serviços próprios de suas naturezas com uma
maior autonomia conferida por lei.
A prefeitura conta ainda com as Superintendências de Desenvolvimento Urbano, que são como subprefeituras,
voltadas para execução de obras e prestação de serviços básicos à comunidade, como asfaltamento, varrição e
habitação. Elas são divididas de acordo com as regiões administrativas da cidade: Centro-Norte; Sul; Sudeste e Leste.
Os Superintendentes de Desenvolvimento Urbano são livremente nomeados e exonerados pelo Prefeito para cargos
políticos. No início de 2022, a Prefeitura estuda a atualização de sua estrutura organizacional e um novo organograma
deverá substituir o apresentado na imagem abaixo.
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Figura 23: Organograma da Prefeitura Municipal de Teresina. Fonte: CRGP, com dados da PMT (2020).
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TERESINA | REGIÕES ADMINISTRATIVAS

Fonte: Prefeitura de Teresina

Limite Municipal de Teresina

N

Regiões Administrativas de Teresina
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RURAL

Figura 24: Regiões Administrativas da PMT (Zonas).
Fonte: CRGP, com dados da PMT (2020).
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Desafios referem-se a condições contextuais ou ambientais que têm o potencial de impactar a habilidade e
capacidade de um sistema urbano de lidar com riscos e oportunidades emergentes². Os desafios em Teresina
podem ser classificados em dois grandes grupos: os que Teresina vem enfrentando desde sua formação e que se
tornaram características intrínsecas da cidade, denominados 'desafios duradouros', e os 'desafios emergentes', que
denotam pressões extrínsecas ao sistema urbano exacerbadas pelas rápidas mudanças de um mundo cada vez mais
interconectado. Os desafios identificados na cidade são fatores complexos em abrangência e escala, alguns dos quais
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1.6. Desafios e Oportunidades

requerem uma adaptação contínua para que Teresina possa avançar em suas metas de desenvolvimento.

Desafios Estruturais
A Natureza Periférica da Região

O processo de colonização do território piauiense é fundamental para compreender a natureza periférica do
desenvolvimento da região e sua atual estrutura econômica e social. A colonização do Piauí foi definida pelo regime
de grandes propriedades denominadas 'sesmarias'. A concessão das sesmarias beneficiou principalmente os
potentados baianos e pernambucanos, nenhum dos quais cogitou em transferir suas residências, morar e trabalhar
no sertão. Esse regime não estimulou o cultivo e a agricultura, mas a expansão territorial, através do aumento de área
disponível para pastagem (a ocupação das pastagens pelo gado garantia a apropriação das terras pelos proprietários)
e consequentemente aumentava o poder dos agricultores. Assim, em vez de orientar a produção para o mercado
externo, objetivo principal da economia colonial brasileira, os rebanhos abasteciam o mercado interno.
Assim, o desenvolvimento econômico do Piauí baseou-se na ocupação extensiva e extrativista, de caráter frouxo, e
influenciado pelas fortes secas locais e fraco investimento central. Com menos escravidão, em termos relativos a
outros estados, e sem investimento de capital, desenvolveu atividades econômicas de pouca expressão na economia
colonial, diferenciando-se do litoral nordestino, com sua economia açucareira semiburguesa ligada diretamente ao
capital internacional. Era, ao contrário, fornecedora e subordinada ao capital mercantil do litoral de Salvador e Recife
na produção e circulação de mercadorias e gado. Esse vínculo subordinado tornou a região ainda mais vulnerável
durante o declínio do ciclo econômico do açúcar. Somente no século 19 a produção local ganhou escala mundial, com
exportações de algodão, borracha de maniçoba e cera de carnaúba. No entanto, a situação dos mercados externos e
a distância dos centros consumidores determinou a baixa competitividade dos produtos piauienses. Assim, a própria
forma primitiva de produção que se estabeleceu desde o período colonial, acompanhada pela contínua degeneração
da estrutura produtiva, contribuiu significativamente para a natureza periférica da economia local. A reversão dessa
condição estrutural foi o grande desafio do Piauí moderno.

² ISO 22370
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Figura 25: Índice de Desenvolvimento Humano por estados brasileiros.
Fonte: CRGP, com dados do IBGE (2020).
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Figura 26: Produto Interno Bruto (PIB) por Estados Brasileiros.
Fonte: CRGP, com dados do IBGE (2020).
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Pobreza e Desigualdade

Os fatores estruturantes da natureza periférica da região também moldaram as desigualdades e o empobrecimento do
estado. Longe de serem determinantes, foram resultados de práticas decorrentes do vínculo centro-periferia no país,
que conduziram, reforçaram e permitiram à região entrar no século XX sem uma economia estabelecida, sustentada
pelo consumo interno, e uma classe média consolidada. Como resultado do processo colonial, o Piauí abrigou, em meio
ao seu desenvolvimento, uma sociedade fragmentada e desigual, composta por uma elite proprietária representativa
do governo e, do outro lado, um grande grupo desprovido de bens, composto por populações migrantes, refugiados,
fugitivos, vaqueiros e colonos sem salário/direitos de propriedade trabalhando em regimes semelhantes aos de
vassalos.
No Piauí do século 20, essas condições se refletem em altos níveis de desigualdade social, pobreza, baixos níveis de
educação e investimento público deficiente na prestação de serviços básicos satisfatórios. O mercado de trabalho é
desequilibrado e pouco desenvolvido, com baixo dinamismo em vários territórios e com pouca capacidade de geração
de riqueza suficiente para proporcionar um nível mínimo de qualidade de vida à maioria da sua população. Teresina,
como capital, tem se afastado gradativamente dos indicadores de pobreza e desigualdade no nível estadual nas últimas
décadas. No entanto, pela natureza estrutural dessas condições, este é um desafio persistente que exigirá décadas
de investimentos para transformar a sociedade e atingir níveis satisfatórios de desenvolvimento e igualdade social.

Figura 27: Pessoas abaixo da linha da pobreza nos estados brasileiros.
Fonte: CRGP, com dados do IBGE (2020).
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Figura 28: Coeficiente GINI por estados brasileiros.
Fonte: CRGP, com dados da PNAD (2020).
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Coordenação Intergovernamental
A administração de recursos financeiros em grandes países tende a ser um desafio para seus gestores públicos. No
Brasil, a constituição estabelece um arranjo organizacional com três níveis de governo (governo federal, estadual e
municipal) na tentativa de superar a distribuição desigual de renda e a falta de recursos para financiar o estado de
bem-estar. Esse desenho, na prática, apresenta diversas ineficiências, principalmente para os pequenos e médios
municípios, cujas ações são limitadas pela escassez de recursos próprios e, portanto, pela dependência dos
governos estadual e federal para o apoio orçamentário. Em casos como o de Teresina, os recursos locais limitamse essencialmente ao cumprimento de suas obrigações constitucionais mínimas. A dependência de fontes externas
restringe sua atuação junto a políticas públicas estaduais e / ou federais que nem sempre estão alinhadas à gestão
municipal. A implementação da política, então, depende não apenas da qualidade da capacidade da cidade em
desenvolver projetos e programas, mas de acesso a programas nacionais generalizados para todos os entes federais
ou estaduais, desprezando a participação dos atores locais na formulação da política. Longe da sua realidade ou
necessidades, este processo muitas vezes dificulta a execução de soluções mais adequadas, adaptadas às realidades
locais e factíveis na sua implementação, sobretudo a longo prazo. Portanto, o município tem que se adaptar a essas
propostas de uma forma criativa / alternativa e aumentar sua gama de financiamento para ser mais resiliente na
implementação de projetos.
Além da distribuição desigual de recursos, as cidades brasileiras intermediárias e pequenas também lidam com severas
ineficiências institucionais. Teresina, em particular, tem o caso distinto de ser uma das três regiões metropolitanas
do Brasil em uma conurbação com mais de um estado. Essa situação, no arranjo federal, cria a necessidade de
supervisão nacional para implementar uma administração metropolitana funcional. Batizada de RIDE Grande Teresina
(RIDE Grande Teresina - Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina), sua administração metropolitana é
ineficaz na prática devido ao distanciamento do governo federal da realidade local. O desenho da estrutura institucional
apresenta desequilíbrios de poder que não são compatíveis com os interesses das partes interessadas, uma vez que
os governos nacionais têm poucos incentivos para atuar no nível local. Consequentemente, desestimula os municípios
a buscarem soluções de planejamento urbano para a região de forma coletiva, atuando de forma independente e
dispersa, reduzindo a eficácia de suas ações.
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Efeitos da Mudança Climática
Um dos principais desafios da cidade de Teresina é a atual tendência de aquecimento do clima acima da média global.
No século passado, o aquecimento da temperatura na região estava entre 2-4ºC, enquanto o aquecimento global
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Desafios emergentes

médio girava em torno de 1-2ºC. As mudanças climáticas, além de aumentar as temperaturas e causar ondas de
calor mais intensas e frequentes, exacerba fenômenos climáticos extremos, como a intensidade de tempestades e
a duração da estação chuvosa. Estes fenômenos podem alterar a ocorrência das já frequentes enchentes fluviais,
pluviais e repentinas, como também podem agravar secas, fenômenos migratórios da população afetada em áreas
de influência regional, causando crises econômicas, conflitos urbanos e falhas na oferta de infraestrutura e serviços.
A imagem a seguir mostra a mudança na temperatura média do ar superficial durante o período de seca em
Teresina (outubro-dezembro) nos últimos 50 anos. Teresina está localizada em uma área vermelha, o que reforça a
excepcionalidade do aumento da temperatura média da cidade em relação à situação latino-americana e de outras
partes do globo.

Figura 29: Temperatura média global do ar na superfície para outubro-dezembro de 1969 a 2019.Fonte: NASA GISS. Observação: As
áreas cinzas significam dados ausentes.
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Segurança e Crime

Problemas relacionados ao aumento dos índices de criminalidade, aumento da sensação de insegurança, principalmente
nos grandes centros urbanos, degradação de espaços públicos, instituições de justiça criminal ineficazes, violência
policial, fraca capacidade preventiva das organizações e precariedade do sistema prisional, entre muitos outros,
representam desafios conjunturais para a sociedade brasileira. Durante duas décadas, a partir da década de 1980, a
taxa nacional de homicídios aumentou acentuadamente. Esta taxa, então, apresentou relativa estabilidade no início
dos anos 2000, porém voltaram a elevar-se em 2008. Hoje, com mais 27 homicídios para cada 100 mil habitantes,³
o Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo. A taxa de mortalidade da população negra (negra e
parda, conforme definição do IBGE - Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia) é de 37,8 por 100 mil habitantes,
enquanto a de não negros é de 13,9 (2020).
Embora o crescimento da violência urbana seja um problema que aflige os governos municipais brasileiros, instrumentos
e competências consolidadas na matéria, como a esfera criminal e a operação policial, são, constitucionalmente,
funções dos governos estadual e nacional. No entanto, nos últimos anos, os municípios emergiram como atores
importantes na formulação, implementação e monitoramento de políticas de segurança pública para conter a escalada
da violência urbana e do crime. Em Teresina, a violência urbana aumentou acentuadamente na primeira década do
século XXI. Em 1996, a taxa de homicídios por 100.000 habitantes era de 11,29. Este indicador subiu para 28,80 em
2006 e seguiu aumentando na década seguinte, atingindo 44,13 dez anos depois (2016).4 No entanto, o relatório mais
recente da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) mostra que, nos últimos cinco anos, esse valor caiu
-45,74%.5 Entre os bairros da cidade que mais registraram crimes violentos letais dolosos na cidade (SSP-PI, 2019)
estão Poty Velho, São Joaquim, Alegre, Pedra Mole, Verde Lar, Centro, Beira Rio, Santo Antônio, Promorar e Esplanada.

Figura 30: Taxa de mortes violentas no Brasil por ano. Fonte: dados do Banco Mundial.

³ Cerqueira et al., 2020
4 IPEA.n.d.
5 SSP-PI, 2020
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Figura 31: Taxa de criminalidade por estados brasileiros em 1980 e 2017.
Fonte: CRGP, com dados do IPEA.
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TERESINA
INCIDÊNCIA DE CRIMES
Roubos Registrados em Teresina (2019)
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Figura 32: Taxa de Criminalidade, Roubos em Teresina por Bairro, em 2019.
Fonte: CRGP, com dados da SSP-PI.
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Fonte: CRGP, SEMPLAN/PMT,
e SSP/PI; 2020

Apesar dos inúmeros desafios acima mencionados em Teresina, uma série de mudanças e arranjos estruturais,
organizacionais e administrativos estão surgindo na cidade, resultando em oportunidades que têm o potencial de
amenizar os efeitos dos riscos e desafios enfrentados pela cidade. Essas oportunidades são destacadas abaixo:

Crescente cobertura e fornecimento de infraestrutura
básica e serviços sociais
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Oportunidades

As cidades latino-americanas enfrentaram desafios extraordinários causadas pela urbanização acelerada derivada da
maciça migração rural-urbana durante a segunda metade do século passado, tornando-se a região mais urbanizada do
mundo. As estruturas e políticas de planejamento urbano da época não refletiam e acomodavam essas questões de
maneira satisfatória. A oferta de serviços públicos não acompanhou a demanda por transformações urbanas, de modo
que as cidades brasileiras chegaram ao século 21 com desafios significativos ainda dos séculos anteriores, como
o acesso precário aos serviços de saneamento básico. Porém, nas últimas duas décadas, o ritmo de crescimento
populacional se estabilizou, o que reduziu a pressão sobre a oferta de serviços. O congelamento do perímetro urbano
na última década também contribuiu positivamente para a redução do índice de consumo do solo urbano e dispersão
urbana, favorecendo o adensamento populacional e, consequentemente, maior eficiência na prestação de serviços.
Em 2020, Teresina alcançou o acesso universal à água potável, com 100% da população recebendo serviços de água
gerenciados com segurança. A cobertura do fornecimento de energia elétrica é de 99,7%, e a coleta de lixo abrange
99% da população urbana da cidade. A cobertura das redes de esgoto continua notavelmente baixa, mas os números
aumentaram de 6% para 35% na última década. A cidade ainda enfrenta o desafio de harmonizar a urbanização
às águas pluviais para garantir assentamentos mais seguros e resilientes, especialmente entre a população mais
vulnerável. Em relação à prestação de serviços sociais básicos, o município de Teresina é o que apresenta o maior
investimento/capita em saúde pública entre as capitais brasileiras, sendo o pólo regional de serviços de saúde de
alta complexidade que serve ao maior número de cidades, segundo o IBGE. Por fim, a educação pública municipal de
Teresina é considerada a melhor entre todas as capitais brasileiras, estando seguidamente no topo do ranking nacional

Anos Iniciais Educação Básica
Top 10 Capitais Brasileiras

em todos os indicadores que medem o desempenho da educação básica no país.
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Figura 33: Top 10 capitais de acordo com o índice nacional de educação básica para os anos inicial e final.
Fonte: Ministério da Educação / Brasil (2020).
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Crescimento da Receita Municipal
Outro ponto forte a ser considerado em Teresina é a atual tendência de crescimento econômico, refletida tanto no
crescimento do PIB local quanto nas receitas próprias do município. Durante a última década, o PIB local (a preços
correntes), assim como o PIB/capita, apresentou tendência de crescimento, com exceção à crise econômica nacional
de 2015, que afetou os municípios brasileiros em geral. Ainda assim, a economia apresentou rápida recuperação,
mantendo-se em níveis estáveis. A última pesquisa do IBGE estima o PIB em torno de R$ 19 bilhões em 2017, enquanto
o PIB/capita foi estimado em R$ 22.481,67. Com esses números, Teresina ocupou a 46ª posição entre as cidades
brasileiras, um salto significativo em relação à 64ª posição ocupada em 2005 quando se registrou um PIB da ordem
de R$ 13 bilhões (R$ 13.049/capita), em valores correntes. A arrecadação da receita municipal acompanhou essas
tendências econômicas na segunda metade da década, incluindo suas flutuações. Nos primeiros anos a média anual
dos recursos próprios se manteve estável, a partir de 2016 estes valores começaram a aumentar, porém sofreram
forte impacto da crise econômica nacional. Após um período de reformas orçamentárias locais, as receitas municipais
voltaram a crescer acentuadamente até o início de 2020, quando foi novamente impactada, desta vez, pela crise de
saúde COVID-19.

Figura 34: Evolução do PIB / capita de Teresina. Fonte: IBGE (2020).
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Figura 35: Evolução do PIB de Teresina a preços correntes. Fonte: IBGE (2020).
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Figura 36: Evolução das Receitas Próprias do Município de Teresina. Fonte: PMT (2020).
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Parcerias em nível local, regional e internacional para construção de
capacidades técnicas e financeira
Como resposta ao desafio da limitada coordenação intergovernamental e da natureza periférica do seu desenvolvimento,
a cidade de Teresina teve que buscar soluções alternativas, parcerias e redes em diferentes níveis (local, estadual,
nacional e internacional) para avançar em capacidades técnicas, financeiras e institucionais. Como exemplo, na área
de educação, a Secretaria Municipal de Educação mantém parcerias com ONGs nacionais relevantes na área, como o
Instituto Ayrton Senna e Comunitas, além de fazer parte do Programa Juntos. Ainda nessa área, uma recente parceria
com o Novo Banco de Desenvolvimento prevê o financiamento do Programa de Infraestrutura Educacional de Teresina,
que também investirá na melhoria da urbanização do entorno das escolas municipais. Na mitigação e adaptação aos
riscos de enchentes na região norte, o município possui uma parceria de longa data com o Banco Mundial, que financia
a implementação do Projeto Lagoas do Norte e a melhoria da gestão municipal.
Rumo ao desenvolvimento urbano sustentável, o município assinou um acordo de cooperação com o Programa Global
de Cidades Resilientes da ONU-Habitat para construir capacidades técnicas para um futuro resiliente e sustentável. Em
seus esforços por uma cidade mais sustentável que responda ao apelo da Agenda 2030, a cidade assinou um acordo
de cooperação com a Agência Francesa de Desenvolvimento para financiar um programa abrangente para cumprir as
metas dos ODS. No setor de transportes, uma parceria financiada pela União Europeia, com apoio do ITDP Brasil, está
analisando a modernização e a transparência do serviço público de transporte municipal, que também faz parte da
rede Mobilize Your City. O município é também membro de diversas redes para a ação climática como a ICLEI e o TAP Programa de Ação Transformativa / ICLEI. Como exemplo de parceria em nível local, o município trabalha em uma ação
compartilhada para a recuperação dos impactos do COVID-19. O município coordena a estratégia Teresina Ativa, com
o apoio de atores locais como a Universidade Federal do Piauí, CDL, representantes do varejo/indústrias (restaurantes,
hotelaria, feiras municipais, construção, etc.); e representantes locais de entidades nacionais como SEBRAE, FIEPI,
CAIXA, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, entre outros. Essas parcerias permitem o compartilhamento de dados e
informações para construir um diagnóstico da crise e avançar nas alternativas de recuperação.
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Capítulo 2
O Estado Atual da
Resiliência Urbana
em Teresina

Resiliência Urbana em Teresina
Conforme descrito na introdução, a metodologia que norteou a implantação do CRGP em Teresina conta com
uma série de processos interligados e sobrepostos para formar uma análise e diagnóstico de resiliência a fim de
recomendar ações de construção para o desenvolvimento sustentável e resiliente na cidade. Este capítulo apresenta
o Estado Atual de Resiliência Urbana da cidade, uma combinação de informações derivadas de análises estatísticas,
documentais e qualitativas de vários dados e documentos municipais, combinados com os resultados de consultas
às partes interessadas. Esta parte do relatório apresenta os principais temas prioritários para a resiliência urbana
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Capítulo 2
O Estado Atual da

em Teresina, que foram acordadas por meio de oficinas de consulta, validadas e posteriormente caracterizadas por
meio de avaliação de desempenho urbano baseada em indicadores. Particularmente, este é um capítulo analítico que
ilustra como diferentes choques e estresses combinados, somados às fortes influências dos desafios urbanos atuais
(ver capítulo 1, Seção 1.6: Desafios e Oportunidades), compõem um problema complexo que deve ser endereçado de
forma integrada - denominado tema prioritário. Apresenta ainda a caracterização de cada tema prioritário através da
avaliação do desempenho urbano, baseada nos indicadores CRPT, para avaliar os pontos fortes e fracos dos diferentes
elementos urbanos interligados a esses temas prioritários.

2.1. Temas Prioritários
Os temas prioritários são aqueles para onde a maioria dos riscos do sistema urbano convergem e se concentram na
presença de certos desafios ou limitadores, porém também onde se encontram as oportunidades para maximizar o
resultado de ações para a resiliência.
A delineação das áreas prioritárias em Teresina foi fruto de uma série de oficinas realizadas pelo CRGP em conjunto
com a Comissão de Resiliência Urbana de Teresina, formada por representantes de 15 secretarias municipais.
Fazendo um balanço do conhecimento e da experiência local, essas oficinas serviram como espaços para discutir
a multiplicidade de riscos, incluindo choques e estresses em Teresina e suas interdependências, e como estes são
moldados pelos desafios e condicionantes atuais que levam ao surgimento de certas questões vistas como questões
prioritárias cruciais a serem tratadas para a construção e fortalecimento da resiliência urbana na cidade (ver Anexo 01
para mais detalhes sobre essas oficinas).
Os resultados desses workshops foram corroborados por uma análise baseada em evidências, usando indicadores de
desempenho urbano do CRPT, com o objetivo de realizar uma investigação aprofundada sobre os motores subjacentes
de cada tema prioritário identificado durante os workshops acima mencionados (ver anexo 02 para mais detalhes
sobre o CRPT indicadores de desempenho urbano e seus resultados em Teresina).
As seções a seguir fornecerão descrições detalhadas dos três temas prioritários, coleta de dados e resultados da
análise realizada. Para cada tema prioritário, é fornecida uma breve introdução. Esta introdução é seguida por uma
exposição de fatores determinantes por trás de cada assunto, e seus riscos associados, incluindo choques e estresses.
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2.1.1. Tema prioritário 1: Gestão do Ciclo da Água
Esse tema prioritário preocupa-se com a gestão do ciclo natural e urbano da água em Teresina, que, diante dos
desdobramentos dos impactos das mudanças climáticas, desencadeia diferentes tipos de choques e estresses
crônicos no sistema urbano. Além disso, uma gestão ineficiente do ciclo da água está fortemente relacionada com a
questão do desequilíbrio do ecossistema (tema prioritário 2).
O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, é o fenômeno da circulação da água entre a biosfera, a
atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. A água circula entre os diferentes locais de armazenamento como oceanos, lagos,
rios ou aquíferos subterrâneos através de processos como evaporação, condensação, precipitação ou infiltração.
Nas cidades, esse ciclo natural da água é afetado e modificado pela urbanização, industrialização e crescimento
populacional, e se torna mais complexo pela necessidade de gerenciar adequadamente o abastecimento de água,
drenagem e coleta de esgoto6. Isso é conhecido como ciclo urbano da água e é essencial para o planejamento urbano.
Em uma gestão ineficiente do ciclo da água há a falta de condições e meios para a proteção e conservação eficazes
dos recursos hídricos, além de avaliação e planejamento inadequados de recursos e demandas hídricas, bem como
seu uso racional, e monitoramento deficiente7. Uma boa gestão do ciclo da água garantiria a disponibilidade hídrica de
longo prazo em quantidade e qualidade em todos os locais e teria um baixo impacto ambiental.
As subseções a seguir ilustram como os processos de urbanização, considerando os contextos de pobreza e
desigualdades, alteraram não apenas os fluxos naturais de água, como levaram a um aumento na frequência de
choques múltiplos com graves impactos socioeconômicos, sobretudo aos grupos mais vulneráveis. Ao mesmo tempo,
a falta de métodos sustentáveis de gestão do metabolismo urbano, particularmente sistemas de resíduos sólidos,
águas residuais e águas pluviais, prejudica ainda mais a gestão do ciclo da água urbana, com sérias implicações para
o equilíbrio ecológico da cidade, aumentando o potencial de surgimento de riscos adicionais.
As próximas subseções descrevem e explicam dois aspectos diferentes relacionados à gestão ineficiente do ciclo da
água em Teresina: Os "motores", que se referem a uma variedade de fatores, incluindo processos e riscos urbanos que,
em conjunto, levam ao surgimento da gestão ineficiente do ciclo da água; e "riscos associados" que afetam choques e
estresses decorrentes desta questão prioritária.

Vetores da Gestão Ineficiente do Ciclo da Água em Teresina
Stresses

Perturbação da
dinâmica hidrológica
natural

Gestão Ineficiente do metabolismo
urbano

Riscos Associados à Gestão Ineficiente do Ciclo da Água em Teresina
Choques
Inundações

Deslizamentos
de Terra

Doenças relacionadas à água

Colapso de infraestrutura

Insights dos indicadores de desempenho urbano do CRPT
1.1.1

Densidade populacional urbana (Líquida)

3.091 hab/km²

1.1.1.1

Taxa Consumo de terra/crescimento populacional

1.05

1.3.1.1

Porcentagem da área da cidade considerada informal

2%

6 Marsalek et al., 2007
7 Dyck, 1990
124

125

Capítulo 2: O Estado Atual da Resiliência Urbana em Teresina

VETORES PARA A GESTÃO INEFICIENTE DO CICLO DA ÁGUA
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Figura 37: Vetores e impactos da Gestão Ineficiente do Ciclo Urbano da Água. Fonte: CRGP (2020).
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Vetores da Gestão Ineficiente do Ciclo da Água em Teresina

Perturbação da dinâmica hidrológica natural
Estressor: Expansão urbana e habitação em áreas de risco

Entre 1996 e 2000, a população de Teresina cresceu a uma taxa de cerca de 2,5% ao ano, superior à taxa média
de crescimento do Brasil, que era cerca de 1,6% ao ano. Nesse mesmo período, também houve tendência
caracterizada por declínio populacional nas zonas centrais urbanas, com queda de -3,1%, e intenso crescimento
nas zonas periféricas, principalmente a sudeste em bairros como Gurupi, com aumento anual superior a 10%.8
O rápido crescimento espacial de Teresina é atribuído a uma série de fatores, nomeadamente o modelo vigente
do planejamento urbano da época (Planos Estruturais de Teresina I e II) que favorecia o crescimento espacial
horizontal e desenvolvimentos de baixa densidade inspirados pelas tendências de planejamento urbano
americanos, baseados no uso do carro. Além disso, a falta de acesso à terra e moradia para muitas populações
em desvantagem socioeconômica significava a mudança para zonas periféricas onde a terra e a moradia eram
mais acessíveis. Neste período, teve lugar a construção de vários programas de desenvolvimento habitacional
popular, financiados pelo BNH (Banco Nacional da Habitação). No início, esses novos bairros estavam totalmente
desconectados da área urbana, construídos em locais remotos e atuando como cidades-satélites. Hoje, porém,
esses bairros já estão incorporados à malha urbana da cidade.9 Além disso, para aqueles que não podiam pagar
nenhuma dessas opções, assentamentos informais em várzeas e zonas periféricas, onde os riscos de inundações
e deslizamentos de terra são significativos, eram a única opção.
As implicações do rápido crescimento e expansão para os ciclos naturais e urbanos da água são resumidas abaixo:

Ϙ

Alteração do relevo natural;

Ϙ

Interrupção de cursos de água e alteração de suas microbacias, consequentemente mudança do fluxo e
circulação da água.

Ϙ

Remoção de barreiras vegetais naturais e aumento dos riscos de erosão do solo, inundações e deslizamentos.

Ϙ

Selagem de superfícies através da utilização de materiais impermeáveis em edifícios e pavimentos que
comprometem os processos naturais de drenagem.

Ϙ

Carência de infraestrutura básica para tratamentos de resíduos (sólidos e esgoto) à medida que a cidade
expandia. Métodos insustentáveis de disposição de resíduos sólidos e efluentes são responsáveis por danos
ambientais.

Ϙ

A disseminação de assentamentos formais e informais em áreas de várzeas, córregos intermitentes, e zonas
periféricas, tem exacerbado a degradação do solo e aumentando o perigo de inundações, apresentando
riscos adicionais para os residentes destas áreas. Em alguns casos, a edificação ao longo de estruturas de
proteção coloca em risco não apenas as estruturas existentes, como também moradores, seus bens e meios
de subsistência.

À luz de uma fragmentada coordenação intergovernamental, abordar algumas das questões acima mencionadas
tem sido muito desafiador. Particularmente, como os rios Parnaíba e Poti, e suas várzeas, são considerados áreas
sob competência federal, com gestão de recursos hídricos de competência estadual, e sob regulação no âmbito
do poder judicial, o desenvolvimento econômico e ambiental das áreas de preservação requer autorização prévia
de outros poderes e níveis de governo, é uma tarefa laboriosa e demorada.

8 Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, 2012, p.16
9 Carvalho & Collet, 2009
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Estressores: Soluções para a gestão ineficiente de resíduos sólidos, de águas residuais e
águas pluviais
O metabolismo urbano como conceito se concentra no potencial de padrões sustentáveis de consumo e produção
em um sistema urbano, conectando fluxos materiais e não materiais com processos ecológicos e sociais.10
A degradação dos ciclos natural e urbano das águas em Teresina está fortemente vinculado à gestão de tais
processos de fluxos e circulação, em especial a uma gestão insustentável de resíduos sólidos, efluentes e pluviais.

Gestão inadequada de resíduos sólidos
A forma como os resíduos sólidos são gerenciados pode ter um impacto direto na qualidade da água. Na maioria
dos países em desenvolvimento, os resíduos sólidos são descartados sem práticas adequadas de aterro sanitário.
Durante as chuvas, a água pode misturar-se ao lixo e os líquidos resultantes podem eventualmente infiltrar-se no
solo e mudar sua composição, e contaminar as águas subterrâneas.11
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Gestão Ineficiente do metabolismo urbano

No caso de Teresina, a cidade está tentando resolver essa questão aprimorando a gestão de resíduos sólidos. A
gestão da coleta convencional de resíduos sólidos é realizada por concessão municipal, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH), que também é responsável por todas as empresas terceirizadas
contratadas. A maior parte dos domicílios urbanos são servidos pela coleta de lixo e na maior parte a coleta é feita
3 vezes por semana. Nas áreas rurais, a responsabilidade pela coleta de lixo é da Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR), com frequência de uma vez por semana.1²
Teresina gera, em média, 1.200 toneladas diárias de resíduos sólidos, entre lixo doméstico, lixo público, lixo
sanitário, poda de árvores, etc. Considerando apenas o lixo doméstico, esse valor é de 543 toneladas/dia. Em
2018, os serviços de coleta de lixo da cidade coletaram um total de 209.312,25 toneladas de resíduos. A população
estimada atendida pela coleta de lixo urbana é de 817.455 pessoas (o que representa 99% da população urbana da
cidade). No entanto, a prestação de serviço de coleta de lixo não é uniformemente distribuída em toda a cidade.
Os dados mostram que as áreas dentro dos limites urbanos da cidade são relativamente melhor atendidas do que
aquelas dentro dos limites municipais (núcleos urbanos) ou áreas rurais de Teresina.
A gestão de resíduos em Teresina é considerada inadequada, com impactos ambientais relevantes. A capital
piauiense apresenta um desempenho ruim em relação às demais capitais brasileiras no que se refere à destinação
adequada de resíduos sólidos.1³ Também faltam programas de conscientização pública sobre métodos
sustentáveis de destinação de resíduos, principalmente para aqueles que não devem ser gerenciados pela coleta
domiciliar.14 No entanto, a cidade está aprimorando seu sistema de reciclagem, com coleta seletiva em Postos de
Entrega Voluntária, que ficam exclusivamente na área urbana da cidade.
Os resíduos coletados são encaminhados para o Aterro Controlado localizado na zona sul da cidade, no bairro de
Santo Antônio, que inicialmente não tinha tratamento e assim consequentes problemas ambientais. No entanto, a
disposição de resíduos foi melhorada. Além da reforma do antigo, foi construído um novo aterro sanitário próximo
ao local para atender às atuais normas ambientais e ao tratamento adequado das 547 toneladas de resíduos por
dia. Apesar disso, ainda existem na cidade muitos locais de coleta de lixo irregulares que, se não gerenciados de
forma adequada, podem ter o potencial de afetar a qualidade da água e o ciclo da água.

10 Broto et. al., 2012
11 Vasanthi et al., 2008
1² Latus Consultoria, 2017
1³ Macedo, Samya & Malheiros, 2019
14 Cardoso de Sousa et.al., 2019
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Além disso, relatórios de gestão apontam para uma quantidade significativa de resíduos sólidos oriundos da
Construção Civil, que terceiriza a destinação dos seus resíduos produzidos a diferentes prestadores de serviços
privados, que por sua vez despejam os resíduos em diversos aterros sem serem submetidos a quaisquer processos
de tratamento. O atual marco de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em Teresina mostra a coleta
indiscriminada de resíduos que não segue um correto procedimento de separação ou segregação de materiais.
Apesar da existência de uma série de regulamentações para a gestão de aterros sanitários, como a Resolução
CONAMA nº 307/2002 e a PNRS sobre Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCD) em Teresina, as
empresas ainda não cumprem as diretrizes estabelecidas pela deficiência de mecanismos de fiscalização e
fiscalização periódica por qualquer um dos órgãos ambientais presentes no estado, seja ele municipal, estadual
ou federal.15 Isso aumenta o perigo de tais práticas sobre o meio ambiente, visto que esses aterros estão em áreas
com danos visíveis ao sistema natural local.
Insights dos indicadores de desempenho urbano do CRPT
3.3.1.1

Proporção de resíduos sólidos coletados do total

Total de resíduos sólidos gerados

de resíduos sólidos gerados.

(todos os tipos de resíduos):
449.148,10 ton

3.3.1.1.2

Se houver coleta informal de resíduos sólidos,

116.434,71 ton

favor caracterizar a quantidade coletada
3.3.2.1

Percentual da população com serviço regular

99%

de coleta de resíduos sólidos municipais (pelo
menos uma vez por semana)
3.3.3.2

3.3.7.1

Método (s) principal (is) usado (s) para o pré-

Não existem métodos de pré-

tratamento de resíduos sólidos

tratamento

Para coleta e tratamento, quais medidas de

Bases de dados de ativos do sistema

manutenção e monitoramento são aplicadas?

de gestão de resíduos sólidos, plano
de operações e manutenção para
gestão de resíduos, limpeza regular
de pontos de coleta e descarte
de instalações (incl. Dentro dos
locais de tratamento, manutenção
regular de veículos e máquinas
de sistemas de resíduos sólidos,
monitoramento regular e substituição
de infraestruturas antigas.

3.3.7.2

Vida útil restante do local onde o aterro está

5

localizado (em anos, com base na capacidade
e nas projeções de geração de resíduos sólidos
municipais)

Gestão inadequada de águas residuais
Apenas 35% da população total tem acesso a rede de esgoto adequada por meio dos 505,14 km de sistema de
coleta. Para os demais moradores da cidade, as opções disponíveis para o descarte de esgoto são sistemas de
esgotamento individuais, como fossas sépticas e valas de infiltração. Segundo o IBGE (2010), havia cerca de
210.000 domicílios particulares permanentes urbanos; destes, 41% possuem sistema de fossa séptica e 31%,
sistema de fossa rudimentar. Os dados mostram disparidades significativas entre os diferentes bairros da cidade
em termos de acesso a um sistema de esgoto adequado, sugerindo níveis significativos de injustiças ambientais.

15 Alves & Santos, 2018
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por ano, o que equivale a aproximadamente 76,42 litros por habitante/dia. Considerando a cobertura limitada de
residências cobertas por uma rede adequada de esgoto, a grande maioria das águas residuais produzidas está
sendo descartada apenas com processos de tratamento no local. Os efluentes, produzidos pelas partes da cidade
cobertas pela rede de esgoto, são tratados em três Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), ETE Leste, ETE
Pirajá e ETE Alegria. As ETEs têm como objetivo reduzir a poluição presente no esgoto antes de devolvê-los à água
nos rios e, no caso de Teresina, são utilizadas lagoas de estabilização. Este processo segue uma sequência de
tratamento preliminar, lagoa aerada, lagoa opcional, lagoa de maturação e lançamento de efluente. A ETE Pirajá,
a mais antiga e localizada na margem direita do Rio Parnaíba, atende a população da Zona Norte e parte da Zona
Central da cidade. A ETE Alegria, localizada na margem esquerda do rio Poti, está em área de risco de inundação,
e a ETE Leste está localizada na margem direita do rio Poti. Em seguida, 5 subsistemas independentes integram a
rede coletora de esgoto, com 17 estações elevatórias de esgoto.16
No entanto, uma vez que apenas 35% da população da cidade é coberta pela rede de esgoto, muitos dos que
não têm acesso à rede recorrem a ligações clandestinas onde as águas residuais produzidas por residências e
empresas são canalizadas para a rede de drenagem que por sua vez termina nos rios.
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Estima-se que, na área urbana de Teresina, seja produzido um volume total de 22.712.000 metros cúbicos de esgoto
por ano, o que equivale a aproximadamente 76,42 litros por habitante/dia. Considerando a cobertura limitada de
residências cobertas por uma rede adequada de esgoto, a grande maioria das águas residuais produzidas está
sendo descartada apenas com processos de tratamento no local. De acordo com um estudo realizado em 2012
por vários especialistas ambientais, devido à concentração desproporcional de Cu, Ni e Cr, a água do rio Poty não
era adequada para atividades recreativas, nem para uso agrícola.17
Além disso, os resultados do estudo mostraram alta condutividade molar em todas as amostras testadas, o
que fez com que os tratamentos da AGESPISA para dissolução de substâncias inorgânicas à epoca não fossem
eficazes. “A análise estatística PCA dos resultados obtidos neste estudo mostrou os efeitos da sazonalidade, uma
vez que as concentrações de metais eram maiores no período de maior pluviosidade devido às fontes difusas de
poluição deslocadas pelas inundações e lançadas no Rio Poty.” 18
Os efeitos da existência de fontes difusas de poluentes, sem nenhum tipo de tratamento, que acabam chegando
aos rios pela drenagem das águas pluviais podem ser observados em episódios com alto teor de nutrientes nos
rios, que acabam diminuindo a taxa de oxigênio na água e aumentando a incidência de algas e plantas, resultando
em desequilíbrio do ecossistema com impactos ambientais como a morte de peixes e odores desagradáveis.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
3.2.2.2.1

Porcentagem de residências conectadas à rede de

35%

esgoto
3.2.2.2.1.1

3.2.2.3.1

Se a porcentagem for considerada inadequada (ou

Estruturas normativas e

inferior a 60%), indique o (s) motivo (s)

institucionais

Proporção de águas residuais que são tratadas com

34%

segurança
3.2.2.5.2

Há amostragem regular de efluentes em conformidade

Sim, amostragem regular

com os padrões de qualidade da água?

16 Latus Consultoria, 2017
17 Damasceno et al., 2017
18 Ibid
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Soluções ineficientes para águas pluviais
Conforme indicado anteriormente, a rápida expansão espacial urbana entre 1960-1990 e o início do século
resultou em grandes alterações de relevo e rupturas nos cursos d'água intermitentes. Além disso, os métodos de
construção e uso de materiais de pavimentação impermeáveis levaram à vedação de superfícies antes porosas.
Consequentemente, os fluxos naturais de água foram alterados e as águas pluviais concentradas nas superfícies
urbanas. Além disso, Teresina não possui um sistema de drenagem adequado para coletar e reaproveitar as águas
pluviais.
As águas pluviais contaminam-se ao entrar em contato com superfícies urbanas como telhados, estradas e trilhas,
devido à existência de petróleo, metais, lixo e outros poluentes, o que faz com que os estes sejam transportados
diretamente para os cursos d'água, rios e córregos. Isso já foi destacado por estudos que testam o nível de poluentes
no rio Poti. No período de agosto a dezembro, observa-se em diversas áreas o acúmulo de lixo nas margens,
bancos de areia, solos expostos, degradação da mata ciliar, operação de dragagem de minerais, erosão e área de
lixamento. Verificou-se que os valores de carbonato de sódio foram superiores aos limites recomendados pela
legislação para OD, NH3 e coliformes termotolerantes, sugerindo séria preocupação para o equilíbrio aquático19 e
o equilíbrio ecológico geral.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
3.2.3.1.1

Porcentagem da área urbana coberta por sistema de

Sem cobertura - 24,5%

coleta de águas pluviais
Rede de ruas com sistema de
calhas/alterações conectadas ao
sistema de esgoto - 75,5%
3.2.3.1.2

O sistema de drenagem da cidade atualmente é capaz

Sim, para um intervalo de

de lidar com o aumento sazonal da chuva / águas

recorrência de 25 anos

pluviais?
(Observação: apenas algumas
partes da cidade são cobertas pela
rede)
3.2.3.1.3

A cidade está reaproveitando água da chuva coletada e

Não

/ ou reaproveitada?
3.2.3.4.1

Quais são as medidas de monitoramento e

Limpeza regular de bueiros e

manutenção aplicadas?

varredura de ruas; Monitoramento
regular e eliminação de ligações
ilícitas de esgoto; Monitoramento
regular e substituição de
infraestrutura obsoleta.

3.2.3.2.3

Existem zoneamento, códigos de obra ou padrões

Sim

que estimulem projetos urbanos sensíveis à água

Plano Diretor, Lei de Calçadas,

e/ou soluções "on-site" de águas pluviais, que são

Código de Obras e Lei de Drenagem

amplamente aplicadas, devidamente fiscalizadas e

4724 de 06/03/2015

verificadas?

19 Damasceno et al., 2017
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A redução de risco visa prevenir novos e reduzir riscos de desastres existentes, bem como gerenciar riscos
residuais, os quais contribuem para o fortalecimento da resiliência e, portanto, para o alcance do desenvolvimento
sustentável. A maioria dos riscos (inundações, deslizamentos de terra, surtos de doenças) associados à gestão
ineficiente do ciclo da água em Teresina não são inteiramente de origem natural (como será visto nas próximas
subseções), porém são resultantes de processos de urbanização insustentáveis, gerando exposição a condições
de risco e vulnerabilidades generalizadas que tornam os efeitos de um evento natural extremamente perigosos.
Assim, ao agir sobre tal exposição e vulnerabilidades, é necessário planejamento urbano de longo prazo. Estratégias
de desenvolvimento, políticas e medidas de redução de risco de desastres são essenciais para garantir que o
risco de eventos perigosos seja minimizado e seus efeitos sejam mitigados e respondidos de forma adequada e
oportuna.
Embora a cidade tenha iniciado uma série de planos e programas nos últimos anos para abordar os fatores
de vulnerabilidade em zonas específicas da cidade (como “O Projeto Lagoas do Norte - PLN - explicado em
detalhes no Capítulo 3), uma integração significativa de A RRD no planejamento e na política urbana, como nos
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Políticas inadequadas de redução de risco

planos locais de uso da terra, códigos e regulamentos de construção e prestação de serviços urbanos, ainda é
oportuna. Um dos principais fatores que restringem os esforços de Teresina para legislar e adotar medidas úteis
de RRD, especificamente prevenção e mitigação, é o contexto desafiador da coordenação intergovernamental,
particularmente nas dimensões verticais.
No contexto de Teresina, isso é relevante e crucial para a RRD, já que muitas das zonas dentro dos limites da cidade,
caracterizadas como áreas de alto risco, estão sujeitas a múltiplas jurisdições que variam entre local, estadual
e federal. Isto significa que, para uma política relacionada a RRD ser aprovada em tais áreas, são necessários
esforços e recursos de negociações extensos. Além disso, como legislar políticas e medidas significativas de
RRD envolve uma grande quantidade de políticas de proteção ambiental contra o desmatamento e a perda de
vegetação, esforços de coordenação orquestrados entre os diferentes níveis de governo tornam-se cruciais. No
entanto, uma série de iniciativas em vigor provam que tal tarefa pode ser alcançada. Por exemplo, o Sistema
Nacional de Defesa Civil, aprovado em 2010, apoiou as autoridades locais e regionais através da realização de
avaliações e estudos de risco. Como parte dessa legislação, o governo federal financiou e conduziu o cadastro
das áreas sujeitas a risco de Teresina. Além disso, criou um sistema nacional de alerta precoce que informa os
municípios quando um risco é iminente, onde os cidadãos podem registrar-se usando seus códigos postais para
receber alertas "push'' por telefone no caso de um evento em suas áreas. O estabelecimento do S2iD (Sistema
Integrado de Informação de Desastres) foi uma importante iniciativa do governo nacional em cooperação com
autoridades locais em todo o Brasil, que visa reunir e fornecer informações e dados em tempo real sobre eventos
ameaçadores em andamento no país por cidade. Esses serviços são fornecidos por meio da plataforma S2iD,
acessível publicamente para todos.
Além dos desafios de coordenação, os recursos financeiros e humanos em nível local são considerados
insuficientes para a adoção e aplicação de políticas, planos e medidas de RRD integrados. Teresina ainda carece
de unidades de proteção civil adequadas com as habilidades e capacidade certas para resposta a emergências
e preparação para eventos perigosos. Em vários casos de enchentes e surtos de doenças, por exemplo, durante
a epidemia de Zika em 2016, a cidade teve que contar com unidades de proteção civil do estado do Piauí e, em
alguns casos, com forças militares nacionais.
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Riscos associados à Gestão Ineficiente do Ciclo da Água

Inundações
Subtipos: fluviais, pluviais e inundações repentinas.
Choques secundários desencadeados: falha de infraestrutura, doenças relacionadas à água.
Por seu clima tropical com chuvas sazonais intensas e por sua localização geográfica atravessada pelos rios
Poti e Parnaíba, Teresina tem sido historicamente sujeita a riscos de enchentes. As inundações ribeirinhas dos
rios Poti e Parnaíba já eram um problema relatado nos séculos 19 e 20 devido a fenômenos naturais e cíclicos
relacionados ao regime de vazão e dinâmica dos rios.²0 A partir da década de 1960, a cidade experimentou um
rápido crescimento populacional e expansão espacial em áreas para além do leito do rio Poti. Na década de 1990,
sua área urbana passou a cobrir planícies sujeitas a inundações ao norte, leste e sul, por meio de programas
habitacionais públicos e privados.²1
Esta rápida expansão não considerou plenamente o relevo e cursos d'água perenes e intermitentes, aterrando
lagoas e planícies fluviais à medida em que a cidade crescia. As práticas construtivas causaram grande alteração
não apenas em terrenos naturais e cursos d'água, como também destruíram proteções naturais contra inundação
e erosão em margens de rio e riachos temporários, afetando diretamente o ciclo da água. Além disso, novos bairros
não eram devidamente planejados e integrados ao tecido urbano, com sistemas de drenagem e esgotamento
sanitário inadequados. Consequentemente, os riscos de inundações pluviais e repentinas aumentaram
significativamente.²²
Embora as cheias ocorram durante todo o ano, especialmente durante as estações chuvosas, as incidências de
inundações e os seus impactos não são homogéneos em todas as áreas da cidade. Algumas áreas apresentam
riscos ambientais mais elevados, resultando em vulnerabilidade social acentuada. É o caso de bairros como Poti
Velho, Olarias, Alto Alegre ou São Francisco. As áreas da parte norte, nas margens do rio Poti, apresentam um
tipo de solo favorável ao alagamento.²³ Nas regiões Norte, Centro e Leste da cidade, os bairros Cidade Industrial,
Chapadinha, Mafrense, São Joaquim, Mocambinho, Primavera, Cabral, Ilhotas, Ininga, Fátima, Noivos e São
João são especialmente vulneráveis a alagamentos e seus efeitos. Nos bairros Sul e Sudeste, São Pedro, Vila da
Paz, Torquato Neto, Itararé, Extrema, São Sebastião e Recanto da Palmeira, são áreas que recentemente foram
seriamente afetadas por alagamentos e inundações.
Alagamentos recentes relevantes incluem a inundação fluvial de 20 de março de 2020, que afetou o Conjunto
São Paulo, Novo Milênio e São Sebastião, uma área marginal ao Rio Poti sujeita a inundações com um período de
retorno de aproximadamente 10 anos. Os afetados são principalmente moradores de assentamentos informais.
Simultaneamente, as áreas do Parque Dagma Mazza sofreram grandes inundações ao longo de cursos de
drenagem natural. Embora esses eventos de inundação não tenham causado perdas humanas, eles causaram
significativas perdas econômicas e necessidades de deslocamento.

²0 Lima, 2002
²1 Lima, 2016
²² Ibid
²³ Feitosa, Nobrega & Junior, 2016
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risco para questões sociais e ambientais, incluindo alto risco de inundações. Pesquisas sugerem que as áreas
vulneráveis a enchentes também se caracterizam por serem de baixa renda, com menor nível de escolaridade e
com baixa cobertura de esgoto. Essas áreas de alto risco ambiental, muitas vezes em assentamentos informais,
apresentam serviços urbanos precários e incidência de pobreza. Na zona norte, 64,9% dos setores estão em
situação de alta vulnerabilidade no indicador de renda e 48,2% em situação de alta vulnerabilidade social no
indicador educação, e com alta probabilidade de inundações por motivos geográficos, torna-se a área mais
vulnerável socioambientalmente de todas.²4
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
3.2.3.3.1

Porcentagem de moradias danificadas por inundações

Sem dados

intensas (10 anos)
3.2.3.3.2

Qual o nível de interrupções no tráfego rodoviário

Interrupções recorrentes /

devido a alagamentos que o serviço enfrenta?

sazonais
Primeira semestre do ano

3.2.3.3.3

Que nível de interrupção do acesso aos serviços
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Em termos de vulnerabilidade socioambiental, as regiões Norte, Sul e Sudeste de Teresina são as de maior

Sem maiores interrupções

públicos devido a alagamentos que o serviço enfrenta?

²4 Vieira and Gomes, 2011
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Doenças relacionadas à água
Subtipos: Dengue e Zika
Choques secundários desencadeados: Emergência sanitária
Os alagamentos não só causam consequentes deslizamentos de terra, mas também podem provocar um
aumento de doenças infecciosas quando combinadas com os efeitos da gestão inadequada de resíduos sólidos
e águas residuais. Relatam-se surtos de zoonoses como choques secundários na cidade, tanto de natureza
viral como bacteriana. Doenças virais transmitidas por mosquitos, como Zika e Dengue, têm sido um problema
relevante em Teresina. Em 2012, houve uma epidemia de dengue significativa, sendo o ano com o maior número
de casos de dengue notificados entre a população de Teresina na série histórica de 2007 a 2019. Esta epidemia
afetou diretamente 7142 pessoas, com 4 mortes, e também trazendo impactos econômicos em decorrência da
paralisação do trabalho por média de 15 dias úteis na cidade. Em 2016, houve aumento epidêmico na ocorrência e
notificação de casos de Zika na cidade, afetando diretamente 333 pessoas, das quais 42 adoeceram gravemente.
A proliferação do mosquito Aedes Aegypti, vetor da dengue, é um problema importante em aglomerações urbanas
com infraestrutura inadequada, como as áreas com assentamentos informais próximos que também apresentam
maior risco de alagamentos. A ocorrência da maioria das doenças normalmente reflete desigualdades e está
ligada a precárias condições socioeconômicas, principalmente em termos de frequência e distribuição. O caso
da dengue apresenta exceções, e a distribuição dos casos no município é bastante heterogênea em termos de
classe social e poder de compra, mas por motivos diversos. Enquanto os casos de dengue em áreas mais pobres
estão mais relacionados ao armazenamento de água e condições de saneamento, por infraestrutura inadequada,
em áreas de alta renda os principais fatores ligados aos casos de vetores são os locais de armazenamento sem
cobertura adequada e com presença de plantas vasos e outros objetos usados na ornamentação.²5

²5 Gonçalves da Silva and Silva, 2019
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5.2.2.3

Presença de mecanismo de notificação na

Sim

ocorrência ou surto de doenças transmissíveis
5.2.2.4

Existência de sistemas de alerta precoce e alerta

Sim, atende ao público em geral

rápido em caso de surto de doenças
5.2.2.5

Existência de atividades de sensibilização como

Sim, atende ao público em geral

meio de prevenção e controle das doenças
transmissíveis
5.2.2.5.1

6.3.2.1.1

Especifique os cinco eventos de emergência mais

2020 - COVID-19, Dengue, Zika,

relevantes ocorridos nos últimos cinco anos

Chikungunya, Leishmaniose

Capacidade física das instalações de saúde

Hospitais

0,14/1000hab

Leitos

3,73/1000hab
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Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT

Hospitalares

6.3.2.1.3

Existem sistemas locais ou nacionais de alerta

Médicos

70,65/1000hab

Enfermeiros

71,65/1000hab

Sim

precoce para o controle de doenças (por exemplo,
surto de Ebola)?
6.3.2.1.4

Existem protocolos em vigor para monitorar

Sim

doenças infecciosas
6.3.2.3.1

Que nível de transtorno está sofrendo o sistema de

Significante

saúde?
6.3.2.3.1.2

Se os transtornos na prestação de serviços de saúde

Restrições fiscais/orçamentárias ou

forem significativos, descreva a (s) razões (s)

de gestão
Disrupção administrativa/de
provedor de saúde
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Deslizamentos de Terra
Subtipo: movimentos de massa
Choques secundários desencadeados: falha de infraestrutura
Movimentações e deslizamentos de terra em massa são eventos recorrentes em Teresina e seus gatilhos são
múltiplos. Alguns destes eventos são desencadeadas por chuvas intensas e inundações pluviais, ao passo que
outros são resultantes indiretos da expansão urbana espacial e a consequente alteração de terrenos, interrupções
de cursos d'água e remoção de proteções naturais que levam à erosão, reduzindo assim a coesão do solo e o
tornando altamente vulnerável a movimentos de massa.
Esses eventos causam graves danos às propriedades e bens, sobretudo de populações mais vulneráveis. No
ano 2000, no Parque Afonso Gil, chuvas intensas originaram uma série de movimentos de massa, deslizamentos
e alagamentos em edificações sobre aterro de um talvegue sujeito a inundações. Em 6 de abril de 2020, um
deslizamento de terra foi causado por inundações pluviais na Vila Nova Esperança, uma área com ocupação
informal em um terreno de grande desnível. Essas características do solo o tornam vulnerável a deslizamentos
de terra devido às chuvas intensas. Neste caso, 5 pessoas foram afetadas diretamente, 15 indiretamente. O
residencial Bem Viver também já sofreu deslizamentos, que também resultaram em degradação do solo, sendo
esses eventos registrados em 20 de março de 2019 e 15 de março de 2016, afetando 1.600 e 30 pessoas,
respectivamente.
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Historicamente, a infraestrutura da cidade de Teresina também passou por uma série de problemas e falhas
devido às enchentes.
Em 1985, as águas do rio Poti, após invadir a zona norte de Teresina e se unir às lagoas existentes, conseguiram
cruzar o dique Boa Esperança, também com quebra de sua estrutura em torno da atual bomba. Este evento afetou
diretamente mais de 50.000 pessoas e mais de 70.000 foram afetadas indiretamente, com danos importantes
em infraestrutura, residências, comércio, indústria e atividades agrícolas. Após este incidente, as lagoas foram
interligadas e foi construído o Dique Poti, além da instalação de uma estação elevatória de águas pluviais. Também
está em preparação o projeto de requalificação urbana e ambiental da Barragem de Boa Esperança.
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Colapso de infraestrutura

No entanto, apesar dos esforços para prevenir esses tipos de episódios, a falha de infraestrutura em Teresina
associada às enchentes ainda é um problema recorrente. Em 30 de março de 2018, um trecho da rodovia BR343
cedeu como consequência das fortes chuvas. Um dreno abaixo da rodovia quebrou devido às 12h de chuva
contínua, com a consequente quebra do sistema de mobilidade a ele associado. 4 pessoas ficaram feridas durante
este incidente.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
1.2.2.1

Porcentagem de residências com estrutura inadequada

Greater than 20%

1.2.2.2

Porcentagem de infraestruturas críticas com estrutura

Less than 10%

inadequada
1.2.1.1

Porcentagem da mancha urbana localizada em áreas

7,745%

de risco
1.2.1.1.1

Porcentagem de ativos construídos localizados em

3,81% dos Ativos Construídos

áreas de risco

(Incluindo cerca de 1% da
infraestrutura crítica)
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Figura 38: Vetores combinados relacionados à gestão ineficiente do ciclo da água. Fonte: CRGP com SEMPLAN (2020).
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Desequilíbrio ecossistêmico refere-se a perturbações no equilíbrio de um ecossistema natural devido a causas naturais
ou antropogênicas. Para que o ecossistema mantenha seu equilíbrio ecológico, uma série de processos são cruciais:²6
1. O fluxo cíclico de materiais do ambiente abiótico para a biosfera e depois de volta para o ambiente abiótico.²7
2. A sustentação do equilíbrio de interação dentro das cadeias alimentares.
Inúmeros fatores podem contribuir para a desestruturação desses processos, que consequentemente comprometem
o equilíbrio do ecossistema, a saber: o aquecimento global e o efeito estufa, e a poluição. Localmente, algumas das
principais causas são a rápida urbanização em desarmonia com o ambiente natural, disposição de resíduos tóxicos
nos corpos d'água, erosão do solo, desmatamento, práticas agrícolas entre outros.
Os efeitos dessa questão tem se tornado bastante evidentes em Teresina por meio de vários eventos, principalmente
perda de biodiversidade e infestação de insetos, animais e plantas, que por sua vez causaram problemas de saúde
pública significativos e impactos socioeconômicos consideráveis. A seguir, é fornecida uma explicação detalhada dos
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2.1.2. Tema Prioritário 2: Equilíbrio Ecossistêmico

riscos associados e motores do desequilíbrio ecológico em Teresina.

Vetores do Desequilíbrio Ecossistêmico em Teresina
Stresses
Poluição ambiental

Perda de Vegetação

Choques
Incêndios florestais

Riscos Associados ao Desequilíbrio Ecossistêmico em Teresina
Stresses
Ilhas de Calor Urbanas

Choques
Infestação de insetos, animais e plantas

²6 Agudo, 2017
²7 Abiotic parts such as the soil, air, water etc.
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Gestão inadequada
de resíduos sólidos
Capacidades
técnicas e financeiras
Gestão inadequada
de águas residuais

Degradação
do Solo
Gestão ineficiente
do Metabolismo
urbano

Poluição
Ambiental
Contaminação
de águas interiores

RISCOS ASSOCIADOS

TENDÊNCIA CLIMATICA

FRACA COORDENAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL

Ondas de calor

DESENVOLVIMENTO PERIFÉRICO

TENDÊNCIA CLIMATICA

Impactos
socio-econômicos

Ilhas de calor

Fatores
antropogênicos
Incêndios
Fatores Climáticos

Desequilíbrio
do ecossitema

Impactos
na saúde
Infestação de insetos,
animais e plantas

Desmatamento rural
Perda da biodiversidade
POBREZA E DESIGUALDADE
SEGURANÇA E CRIME

Remoção de árvores
Consumo de terra

Perda da
vegetação urbana

Prácticas de Construção

Capacidade limitada
de manutenção
Policias e Infraestruturas
verdes inadequadas
Disponilidade de terra

Perda
de vegetação

Figura 39: Vetores e riscos associados à degradação do ecossistema. Fonte: CRGP (2020).

FATORES PARA O DESEQUILÍBRIO ECOSSISTÊMICO
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Figura 40: Fatores combinados relacionados ao desequilíbrio do ecossistema.
Fonte: CRGP e SEMPLAN (2020).
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Motores do desequilíbrio ecossistêmico em Teresina

Poluição ambiental
Estressores: Contaminação da água e degradação do solo

Durante os anos de espraiamento urbano acelerado, a ocupação desregulada das margens dos rios Poti e Parnaíba
ocorreu na ausência de investimentos em infraestrutura urbana abrangentes. Além disso, as poucas redes de
drenagem pluvial e áreas de lagoas e córregos receberam muitas conexões clandestinas de esgoto bruto, que,
apesar do monitoramento de ligações ilícitas e recentes investimentos, têm causado graves consequências para
a saúde e o meio ambiente, principalmente a populações vulneráveis.²8 Além dos efeitos da expansão espacial
desregulada e sem infraestrutura, o manejo inadequado do esgoto na cidade tem afetado muito a qualidade dos
recursos hídricos, levando ao aumento de contaminação do solo e da água. Com quase 70% da população de
Teresina sem acesso a redes adequadas de esgoto, sistemas de esgoto individuais, como fossas sépticas e valas
de infiltração, são as únicas opções disponíveis para a maioria dos moradores da cidade, levantando preocupações
quanto à contaminação do solo e do lençol freático.
O Rio Poti recebe, em diferentes pontos do seu curso em Teresina, escoamento direto de redes de drenagem sem
medidas de pré-tratamento, levando à contaminação das águas por meio de ligações ilegais de esgoto, como
também entulhos e sedimentos oriundos do escoamento que leva à sedimentação do rio. Os danos ecológicos
causados pela erosão e sedimentação devido a fatores antropológicos são visíveis no Rio Parnaíba, pois durante
a estação seca a passagem livre de embarcações é quase inviável.²9 O solo das margens do rio Parnaíba é
composto predominantemente por areia e argila, e sua vegetação original é composta por matas ciliares. Esses
tipos de florestas funcionam como corredores ecológicos de conexão com outras florestas, e assim protegem a
biodiversidade. Elas também atuam como filtros, protegendo o solo contra a erosão e a contaminação da água,
mantendo pesticidas e sedimentos que de outra forma atingiriam os cursos de água, afetando, portanto, a flora, a
fauna, e populações humanas.
Embora existam muitas leis e normas destinadas a proteger a mata ciliar, na realidade, várias áreas marginais
ao rio já foram afetadas pelo desenvolvimento urbano das décadas anteriores. O rio sofre com o despejo de
ligações clandestinas de esgoto e com incêndios antrópicos que acontecem com frequência e causam danos
à vegetação. Além disso, processos de urbanização, a construção de estradas e usinas hidrelétricas em áreas à
montante também colocam uma pressão adicional sobre a mata ciliar, aumentando os riscos de erosão fluvial e
contaminação da água.

²8 Alves & Lima, 2017
²9 Clímaco de Lima, N. et al., 2008
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Estressores: Desmatamento, perda de vegetação urbana, infraestruturas verdes inadequadas
e déficit em soluções baseadas na natureza.
A vegetação urbana contribui para melhorar as qualidades ambientais, de lazer e bem-estar nas cidades, ao
mesmo tempo que ajuda a reduzir os níveis de temperatura e consumo de energia. A rápida expansão urbana em
Teresina significou perda significativa da cobertura vegetal nas últimas 2 décadas como resultado da ocupação
do solo. Embora ainda exista cobertura vegetal na cidade como parte de quintais, jardins privados e calçadas
dentro de complexos residenciais privados, estas são principalmente áreas verdes privadas, desconectadas, e
sem acesso para o público. Além disso, a cidade carece de cobertura adequada de áreas verdes suficientes para
formar corredores verdes que proporcionem habitats integrados para a vida selvagem urbana, além de seu papel
na melhoria da qualidade de vida na cidade.
As principais causas da perda de vegetação em Teresina são:
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Perda de Vegetação

1. Rápida urbanização e expansão urbana à custa de áreas verdes.
2. Falta de mecanismos eficazes para a aplicação da regulamentação para a proteção ambiental.
3. Segurança e crime: os residentes relatam a remoção das árvores das calçadas que podem ser usadas para
invadir propriedades para roubo, ou que tornam os passeios mais escuros durante .
Uma das principais implicações da perda de vegetação em Teresina é o aumento da temperatura superficial
devido à alta concentração de áreas construídas. Essas temperaturas tendem a ser mais amenas na periferia da
cidade, onde existem mais áreas verdes.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
8.3.1.3

Proporção de áreas naturais e espaços verdes urbanos

Áreas

na cidade como porcentagem da área urbana

Naturais
Espaço verde

1,26

9,36

urbano
8.3.1.4

Especifique o espaço verde urbano per capita e

Sem dados

desagregue, se possível, por sexo, idade e grupos em
situação vulnerável
8.3.1.5

Proporção da cobertura do espaço verde urbano

76,88%

(incluindo cobertura vegetal e áreas azuis), como
porcentagem do tamanho da área funcional.
8.3.2.1

Por favor, especifique a proporção de áreas naturais

73,94%

urbanas na cidade que é protegida
8.3.2.3

Por favor, especifique o tamanho total do número de

Sem dados

áreas (em ha) que conectam áreas naturais protegidas
e espaços verdes urbanos na cidade, usando o Índice
de Infra-estrutura Verde como medida.
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Incêndios Florestais
Causas: Natural, causado pelo homem e rural
Choques secundários desencadeados: Poluição atmosférica repentina, emergência de saúde
(doenças respiratórias)
O clima de Teresina, e suas condições ambientais, tem o potencial de aumentar a incidência de incêndios florestais
devido a causas naturais e antrópicas. Embora os incêndios ocorram durante todo o ano em Teresina, é entre
julho e dezembro que a ocorrência desses incêndios se intensifica, diminuindo a partir de janeiro. As regiões do
extremo norte e do extremo sul da cidade são ainda as mais afetadas, porém os incêndios aumentam a cada ano
no município como um todo. Esses incêndios também resultam em súbita poluição atmosférica e na formação de
ilhas de calor repentinas no perímetro urbano, aumentando as temperaturas já elevadas, afetando as condições
de vida urbana e desencadeando problemas de saúde, tais como problemas respiratórios.
Como diagnóstico, faltam ações preventivas e mitigadoras eficazes por parte do setor público e políticas
ambientais inadequadas para prevenir e controlar incêndios no meio rural e proteger os biomas.³0 Além disso,
a cidade ainda carece de unidades de proteção civil que possam apoiar o atendimento de emergência em tais
eventos.
Importantes incêndios florestais registrados na cidade incluem o incidente de 12 de outubro de 2016, quando um
grande incêndio atingiu a Floresta Nacional dos Palmares, área de conservação localizada entre os municípios de
Teresina e Altos, e durou 7 dias, como também foram registrados focos na periferia da cidade, principalmente na
BR 342, entre Teresina e Altos, e nas rodovias PI-112 e PI 113 que ligam a capital aos municípios de União e José
de Freitas. O incidente afetou 300 pessoas diretamente e 1000 indiretamente, a maioria grupos vulneráveis em
assentamentos informais, com impactos importantes no meio ambiente e na infraestrutura. Como consequência
deste incêndio, houve um evento repentino de poluição do ar, quando a cidade foi coberta por uma cortina de
fumaça e a umidade chegou a 13%. Isso causou sérios problemas de saúde que afetaram aproximadamente
40.000 pessoas.
No dia 15 de outubro de 2017, um incêndio devastou barracos no assentamento 8 de Março, em Teresina,
destruindo várias casas, afetando 800 pessoas e matando uma criança. Da mesma forma, isso causou um
incidente repentino de poluição do ar e subsequentes problemas de saúde.
Embora muitos incêndios sejam de origem natural, outros podem ser artificiais e clandestinos. Em assentamentos
informais onde não há acesso a serviços adequados e a falta de conscientização pública, a população ainda usa
o fogo para a queima do lixo doméstico.³1 Além disso, os incêndios em Teresina ocorrem principalmente nas
regiões do extremo norte e sul da cidade, fora do perímetro urbano, em áreas caracterizadas pela presença de
lavouras agrícolas, sugerindo haver relação entre a agricultura e alguns destes incêndios. Os incêndios também
se intensificam no período de junho a dezembro, que coincide com o período de estiagem.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
5.5.1.1

5.5.1.3

Serviços de emergência de incêndio operando na

Defesa Civil e Corpo de

cidade, com as respectivas capacidades

Bombeiros

Serviços de emergência disponíveis na cidade, com as

Sem dados

respectivas capacidades de pessoal e equipamentos

30 Gomes et al., 2019
³1 Santos Gomes, 2017
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Figura 41: Ocorrência de incêndios florestais entre out/2019 e out/2020. Fonte: CRGP com SEMPLAN e Global Forest Watch (2020).
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Riscos associados ao Desequilíbrio Ecossistêmico

Ilhas de Calor Urbanas
Estressores: cobertura verde inadequada, superfícies impermeáveis, massa térmica.

As ilhas de calor urbano na cidade são difíceis de medir, uma vez que os departamentos ambientais não
possuem os sensores ambientais adequados para rastrear dados confiáveis para comparação. Segundo estudos
acadêmicos, a formação de ilhas de calor é visível nos bairros da região centro-norte como Poti Velho e Aeroporto,
principalmente no entorno da avenida Centenário, um espaço de grande densidade de moradias e sem arborização.
Esta avenida é de grande movimento e funciona como um importante elo de ligação entre o norte e o centro de
Teresina. A Avenida Maranhão é outro ponto onde se formam ilhas de calor, com temperatura do ar 1,7ºC mais
quente que os pontos circundantes e 2,7ºC na menor medida entre os transectos.³²
O impacto da vegetação pode ser observado nas áreas posteriores à ponte Mariano Castelo Branco. As áreas
com vegetação nativa apresentam níveis de temperatura mais baixos do que as áreas que consistem em campo
aberto. Ao mesmo tempo, as áreas mais quentes e mais frias coincidem, respectivamente, com as áreas de
densidade urbana e vazios demográficos. Embora a vegetação urbana seja mais benéfica, nem todas as árvores
funcionam da mesma forma para evitar a formação de ilhas de calor. Como exemplo, a Avenida Santos Dumont,
que faz divisa com os bairros de Pirajá e Vila Operária, possui árvores com copas fechadas, que fornecem sombra
nas primeiras horas da manhã, evitando que a radiação solar atinja o solo. No entanto, os dosséis fechados
também impedem a liberação de calor para as camadas superiores da atmosfera, e as árvores da Avenida Santos
Dumont dificultam a dispersão do calor. Isso justifica as maiores temperaturas do ar nesta avenida durante as
medições no turno da tarde.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
1.1.2

Porcentagem de áreas abertas dentro da mancha

46%

urbana
1.1.2.2

Espaço público aberto por 100.000 habitantes

³² Araujo & Andrade, 2017
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57 ha/pop

Choques secundários desencadeados: perda de biodiversidade e crise socioeconômica.

Os impactos do desequilíbrio do ecossistema e sua consequente degradação estão se tornando evidentes por
meio de incidentes recorrentes de infestação de animais e plantas em Teresina. Jacintos-de-água (Eichhornia
crassipes), localmente conhecidos como aguapés, são um exemplo de infestação por plantas em Teresina. O
aguapé é uma planta aquática invasora de flutuação livre e floração originária da Bacia Amazônica.³³ Embora a
planta seja benéfica quando em números moderados, sua infestação suprime a biodiversidade aquática local
em rios e corpos d'água. Na verdade, sua infestação excessiva é um indicador da qualidade da água do rio. O
lançamento de efluentes de resíduos orgânicos para esses rios, sem passar por tratamento adequado, aumenta a
concentração de matéria orgânica e o teor de nitrito que está ligado ao aumento dos aguapés.³4
O aguapé se alimenta dos resíduos que ficam em suspensão na água, que se tornam mais abundantes com a
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Infestação de insetos, animais e plantas

redução das chuvas e do nível das águas dos rios, favorecendo sua proliferação.Ao longo dos anos, sua infestação
tem causado significativos impactos ambientais e socioeconômicos em Teresina, tanto repentinos, como de
longo prazo. Nos últimos anos, houve um aumento na proliferação de aguapés no Rio Poti, principalmente durante
a estação seca. Formando um tapete vegetal, os aguapés cobrem a superfície do rio, bloqueando a luz solar para
outras plantas aquáticas, causando sua decomposição e morte, reduzindo o oxigênio na água. Os baixos níveis
de oxigênio colocam em risco a vida de muitos tipos de peixes e espécies aquáticas importantes, resultando em
impactos socioeconômicos para os pescadores. “A infestação de aguapés tem impactos negativos significativos
sobre os serviços do ecossistema, limitando os serviços culturais que as pessoas obtêm de um ecossistema. Afeta
significativamente a hidrologia do corpo d'água, aumentando a evapotranspiração. Cria também um ambiente
favorável para a produção de caramujos e mosquitos que causam doenças como a Bilharzia e a malária."³5
Além disso, relatórios locais indicam um aumento na infestação de insetos na área urbana durante a estação
seca, como grilos, devido ao processo de desmatamento e perda de vegetação que destroem o habitat natural dos
predadores destes insetos.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
8.3.2.4

A cidade leva em consideração a biodiversidade

Plano Diretor de Arborização Urbana

nesses corredores [corredores verdes], e em seus

para Teresina

espaços verdes e áreas azuis em geral?
8.3.1.1

Mudança no número de espécies nativas nos

* 586 espécies na Lista Vermelha de

últimos dez anos (desagregue por espécie na

Espécies Ameaçadas, que 2 estão

Lista Vermelha das espécies ameaçadas, se

classificadas como Ameaçadas de

disponível)

Extinção e 8 como Vulneráveis. As
outras são classificadas como Quase
Ameaçadas (12), Menos Preocupantes
(554) e Deficientes de Dados (10)

8.3.1.2

Porcentagem de espécies exóticas invasoras

Sem dados

como porcentagem de todas as espécies
8.3.2.2

O governo local toma medidas (regulamentação,

Sim (parcialmente)

monitoramento, fiscalização) para prevenir ou
controlar espécies exóticas invasoras?

³³ Dersseh et al., 2019
³4 Sousa et al., 2008
35 Dersseh et al., 2019
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2.1.3 Tema Prioritário 3: Desempenho Econômico
Capital de uma das regiões menos desenvolvidas do Brasil, Teresina também sofreu historicamente as consequências
da natureza periférica de sua localização, estando à margem dos grandes pólos econômicos nacionais e sua esfera
de influência. Desse modo, não teve o desenvolvimento de parques industriais estratégicos ou infraestrutura relevante.
Este condicionante também se observa em como a região e a cidade estão mal servidas de redes nacionais e interregionais de transporte e cadeias de abastecimento bem conectadas, o que, por sua vez, prejudica o desenvolvimento
e o crescimento econômico da cidade.
Os sintomas deste problema estão se manifestando por meio de uma relativamente menor atratividade para negócios
na cidade, aumento de taxas de desemprego e receita municipal proporcional a outras capitais, que combinados
levam a exacerbar a pobreza existente e as desigualdades socioeconômicas, aumentar os níveis de criminalidade,e
apresentando consideráveis riscos de agitação social.
A crise financeira brasileira de 2015 agravou ainda mais os estresses ao desempenho econômico em Teresina, com
efeitos mais evidentes nas atividades comerciais e industriais. Isso levou a um aumento da taxa de desemprego,
especialmente entre os jovens, e resultou em picos no comércio informal e na economia de subsistência. A crise
também afetou severamente o orçamento da cidade. O município teve que desenhar, assim, um programa específico na
tentativa de aumentar a eficiência dos custos recorrentes, realizando um forte ajustamento nas despesas recorrentes
nos anos de 2017 e 2018. Todas as despesas foram analisadas e ajustadas para fazer frente à queda nas receitas.
No período entre 2018 e 2020, a cidade estava em relativa recuperação, mas a crise do COVID-19 deve reverter esse
avanço.
As subseções a seguir fornecerão uma explicação completa para os principais fatores que condicionam o baixo
desempenho econômico em Teresina e as implicações decorrentes desse tema prioritário.

Vetores do Baixo Desempenho Econômico em Teresina
Stresses
Atratividade limitada
para novos negócios

Baixa diversidade
econômica

Economia Informal

Produtividade reduzida

Riscos Associados ao Baixo Desempenho Econômico em Teresina
Stresses
Agitação social

Choques
Perda de receita local
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Desemprego

7.1.1.2

Produto urbano bruto (PIB muncipal) e PIB per capita

Taxa média de crescimento

nos últimos 10 anos

do PIB (em US$ corrente)
Taxa média de crescimento

0,00%

-0,64%

do PIB per capita (em US$
corrente)
Taxa Média de Crescimento

7,73%

PIB (emR$)
Taxa Média de Crescimento

7,04%

do PIB per Capita (em R$)
7.1.4.2

Proporção de famílias abaixo da linha da pobreza

29,3%

7.1.4.3

coeficiente GINI em nível local no último ano disponível

0,511

7.3.2.3

Volatilidade da moeda na última década

Total 2011-2020
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Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT

68,71%
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Redução
da produtividade
COORDENAÇÃO INTERGOVENAMENTAL BAIXA

Rede de transporte e
de cadeia de alimentos
ineficiente
Conectividade
do mercado

SEGURANÇA E CRIME

Pobreza exacerbada
e desigualdade

Regras e regulações
nacionais
Atração de
negócios limitada
Serviços públicos
locais ineficientes

Disponibilidade limitada de
capital e recursos humanos

Crise de
desemprego
Fraca diversidade
econômica

TENDÊNCIA
CLIMÁTICA

Redução de oportunidades
de empregos formais

Baixa performance
econômica

Crime exacerbado
e Problemas
de Segurança

Agitação social

Prejuízo na prestação
de serviços públicos
Fraco mercado
de trabalho

Queda na
Receita Local
Dívida fiscal

Economia
Informal
POBREZA E DESIGUALDADE

DESENVOLVIMENTO PERIFÉRICO

Crise econômica
nacional

Crise fiscal

Figura 42: Motores e riscos associados da economia de baixo desempenho. Fonte: CRGP (2020).

Gestão ineficiente
da mobilidade urbana

Atratividade limitada para novos negócios
Estressores: desconectividade do mercado, normas e regulamentos nacionais, serviços
públicos limitados e escassez de capital e recursos humanos.
Teresina enfrenta entraves para estabelecer um ambiente atraente para os negócios devido a uma combinação
de múltiplos fatores. Historicamente, o Nordeste do Brasil é uma região menos desenvolvida como resultado da
distribuição desigual de políticas e oportunidades de desenvolvimento nacional, disponibilidade de relativamente
menos recursos, em uma região à margem dos principais pólos econômicos nacionais e de sua esfera de influência.
Essas condições históricas, geográficas e de desenvolvimento tiveram grandes implicações para a conectividade
e integração econômica da cidade em nível nacional e regional. A cidade carece de infraestrutura adequada para
viabilizar uma boa mobilidade doméstica e internacional, nomeadamente boas rodovias, redundância de modais,
e um aeroporto suficientemente estruturado, essencial para atrair negócios, apesar de sua relativa proximidade
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Vetores do Baixo Desempenho Econômico

com o Maranhão e a floresta amazônica.
Ao mesmo tempo, as políticas de desenvolvimento local e mecanismos burocráticos em diversos níveis ainda
são incipientes para termos de proporcionar um ambiente de negócios competitivo. Além disso, apesar do
recente progresso na provisão de serviços básicos locais, a distribuição inadequada de eletricidade e saneamento
em Teresina também desempenha um papel marcante em tornar a cidade menos atraente. Além dos fatores
mencionados, a escassez de indústrias, de mão de obra qualificada e o maior índice de analfabetismo tornam a
cidade subdesenvolvida em termos de conhecimento econômico.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
7.1.1.1.1

Participação da manufatura no produto local da cidade

5,7

7.1.2.2

Número total de estabelecimentos comerciais por

77,61

quilômetro quadrado
7.3.1.2

Conectividade do mercado - bancos comerciais por

6,13

100.000 habitantes
7.3.2.1

Medida de liberdade empresarial nacional de acordo

63.8

com o Índice de Liberdade Econômica
7.3.2.1.1

Medida de liberdade comercial

7.3.2.4

Maiores cidades localizadas entre 200 e 500 km e com

73.9
Parnaíba-PI

mais de 150.000 habitantes

153.482hab
a 340km

Sobral-CE

210.711hab
a 360km

São Luís-MA

958.545hab
a 439km

7.1.3.6

Existem programas de treinamento e reciclagem

Sim

de trabalhadores disponíveis para os habitantes da
cidade?
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Baixa diversidade econômica
Estressores: disconectividade do Mercado e escassez de capital e recursos humanos.

A diversidade econômica mede o grau em que uma região utiliza uma ampla mistura de atividades econômicas,
transformando a economia usando múltiplas fontes de renda dos setores primário, secundário e terciário e
envolvendo grandes camadas da população, ao invés de usar apenas uma única fonte ou depender demasiadamente
de um setor.³6 Economias diversificadas estão correlacionadas a um maior crescimento econômico graças à
menor volatilidade do produto. Em nível local, o aumento da produtividade da cidade pode ser alcançado por meio
de uma maior diversidade profissional.³7
Em termos de resiliência, “cidades economicamente diversificadas fornecem aos residentes algum seguro contra
grandes crises econômicas, globalização, mudanças na legislação e progresso tecnológico natural, cada um dos
quais provavelmente terá um efeito diferencial em vários setores e ocupações”, diz Andrew J. Hussey, professor
associado de economia da Universidade de Memphis.
A baixa diversidade econômica é atribuída a vários problemas, nomeadamente a conectividade regional fraca,
fraca atração de negócios, falta de capital humano qualificado, baixo desenvolvimento, falta de estratégias de
gestão de crescimento e de concessão de crédito. A taxa de juros no Brasil ainda é alta em comparação com
outros países desenvolvidos e em desenvolvimento, apesar das reduções recentes devido às taxas de inflação.
De acordo com muitos observadores, tanto o estado quanto o município não tiveram sucesso significativo na
formulação de estratégias de desenvolvimento econômico.

36 UNFCCC, 2016
37 Bettencourt, Samaniego & Youn, 2014
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7.1.1.1

Diversidade industrial usando

Administração Pública

36%

Comércio

11%

Atividades administrativas

8%

Serviços Sociais e de Saúde

7%

Educação:

8%

Indústrias de processamento:

5%

Construção

3%

Alimentação e Hotelaria

3%

Transporte e serviços postais:

3%

Outros

7%

Serviços especializados

2%

Agricultura

0%

Eletricidade e gás

2%

Serviços Domésticos

0%

Indústria extrativa

0%

Informação e comunicação

0%

Artes, entretenimento e recreação

3%

Real estate activities

0%

Atividades financeiras

2%

composição por participação do
setor no produto da cidade

7.1.2.2

Número total de estabelecimentos comerciais por quilômetro quadrado
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77,61/km²
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Economia Informal
Estressores: oportunidades de empregos formais reduzidas; e normas e regulamentos
nacionais.
Economia informal refere-se a partes de "qualquer economia que não seja tributada nem monitorada por qualquer
forma de governo." ³8
A informalidade no Brasil é uma questão nacional, e o Governo Federal não tem falhado em promover
desenvolvimento aliado ao aumento da formalidade por falta de incentivos no mercado formal. Particularmente
em Teresina, a informalidade é superior à média nacional, que gira em torno de 40%. Isto é parcialmente atribuído
à ausência de estruturas legais, regulatórias e políticas essenciais para a organização e regulação das empresas
e dos mercados de trabalho. Além disso, baixos níveis de educação, pobreza, falta de acesso a recursos, serviços
financeiros e mercados são fatores de nível local que levam muitos à economia informal em Teresina.
As implicações da economia informal em Teresina são complexas e trazem desafios ainda maiores à luz da atual
crise da COVID-19. O tamanho significativo do setor informal significa que muitos trabalhadores estão expostos
à exploração, vulnerabilidades e não têm direito a condições de trabalho decentes, já que a maioria das empresas
do setor não é monitorada por autoridades reguladoras. Além disso, a maioria dos negócios informais não são
tributados nem monitorados, resultando na redução das receitas públicas municipais, o que, por sua vez, prejudica
a capacidade do município em termos de prestação de serviços. Isso está se tornando um grande desafio para as
autoridades locais e federais durante a atual crise da COVID-19 ao definir e fornecer esquemas de apoio social e
estímulo financeiro, já que a maioria do setor nem mesmo é reconhecida, levando muitos à pobreza e aumentando
as desigualdades.
Apesar dos esforços recentes do governo federal e do município de Teresina por meio de iniciativas de secretarias
locais, como a de “Economia Solidária”, para abordar a questão da informalidade e promover a formalização de
negócios e empregos, evidências mostram que todavia são insuficientes. O fato de que entrar nos setores formais
requer altos níveis de educação, embora seja financeiramente menos compensador, desestimula os esforços de
formalização.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
7.1.2.3

Proporção do total de negócios que podem ser

58,80% dos

classificados como informais

trabalhadores
informais no
Piauí, no 1º
semestre de
2020

7.1.3.3

Taxa de emprego informal (desagregada por sexo e

Total

44,7

Homens

50,1

Mulheres

49,9

grupos vulneráveis, se possível)

38 The Economist, 2004
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Estressores: dinâmica do mercado de trabalho; gestão ineficiente da mobilidade urbana e de
redes de transporte; e cadeias de abastecimento ineficientes.
Embora a produtividade reduzida seja normalmente exacerbada por diversos fatores econômicos e sociais
moldados pelas políticas fiscais e regulatórias existentes, no nível local, fatores adicionais, nomeadamente a
mobilidade urbana, têm o potencial de agravar a baixa produtividade. Isso é particularmente relevante em Teresina.
O centro da cidade de Teresina é onde se cruzam as principais avenidas movimentadas como as Avenidas
Maranhão, Frei Serafim, Miguel Rosa e Joaquim Ribeiro, devido ao caráter monocêntrico do desenvolvimento da
cidade. Apesar das tentativas do Plano Estrutural II de Teresina de modificar a malha viária urbana em direção a
uma malha ortogonal e distribuição policêntrica das atividades, a cidade continua essencialmente monocêntrica.³9
A maioria das linhas de ônibus passa pelo centro da cidade, prejudicando a eficiência e eficácia dos sistemas
de transporte público, incluindo o BRT de Teresina, levando a um maior tempo de deslocamento para aqueles
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Produtividade reduzida

que dependem do transporte público. Essa dinâmica, consequentemente, impactou as atividades econômicas da
área, levando a relevantes perdas econômicas diárias como resultado da redução da produtividade.
Além disso, Teresina é considerada a capital do Nordeste com a maior área rural40 e, ainda assim, a conectividade
e a coordenação entre Teresina e os municípios que formam a região metropolitana de Teresina são precárias. A
criação da RIDE Grande Teresina, que pretende servir como instrumento de integração econômica, colaboração
e políticas inclusivas, teve até o momento avanços limitados, pois faltam estratégias de gestão claras e amplas
diferenças políticas e econômicas entre os municípios, criando uma dicotomia centro-periferia que culmina em
interesses divergentes e impede uma integração frutífera. No entanto, a gestão da RIDE, bem como mudança de
instrumentos de governo, são de competências da administração federal.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
4.1.1.1

Porcentagem de viagens a trabalho/estudo usando

Privados

28

Públicos

26

Sustentáveis

46

cada um dos modos a seguir.

4.1.1.2

Porcentagem da população que usa meios de transporte não oficiais

9,23

4.1.3.5

Tempo médio de deslocamento para trabalho/estudo usando vários

Sem dados

modos de transporte.

atualizados

Qual é a velocidade média de viagem nas principais vias durante os

35 km/h

4.1.4.4

horários de pico?

39 SouBranco de Vasconcelos Filho, 2019
40 Carcará & Leal Junior, 2016
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Figura 43: Diversidade econômica e malha viária urbana.
Fonte: CRGP e SEMPLAN (2020).
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Figura 44: Conectividade regional.
Fonte: Prefeitura de Teresina, Open Street Maps e IBGE (2020).
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Riscos associados ao Baixo Desempenho Econômico

Perda de receita local

Embora a receita municipal tenha tido um forte crescimento na primeira metade da última década, manifestando
um alto desempenho a nível nacional, a receita própria do município começou a cair em meados de 2016, conforme
os efeitos da crise financeira nacional se propagaram por todo o país. Esta queda nas receitas tem o potencial
de minar a capacidade do município para a prestação de serviços. Esta nova situação levou o governo local a
realizar importantes reformas orçamentárias e mudanças na política fiscal que contribuíram para a retomada do
crescimento das receitas, além de buscar financiamentos externos. Essa tendência começou a mudar novamente
no início de 2020 devido à crise da COVID-19 e a consequente suspensão de atividades econômicas. Em suma,
embora o crescimento municipal de Teresina tenha sido em geral estável, o baixo desempenho econômico da
cidade (explicado acima) tornou a cidade mais vulnerável aos impactos de ameaças financeiras nacionais e
internacionais.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
7.2.1.2

Proporção da receita total do governo local que é de

22,5%

fonte própria
7.2.1.3

Tendências na receita de fonte própria (últimos 5 anos)

Aumento

45%

7.2.2.3

Existência de indicadores de desempenho e metas para

Sim e os resultados dos

acompanhamento da execução orçamentária

indicadores de desempenho
e metas são incorporados ao
seguinte orçamento
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Os níveis de desemprego na escala local seguem fortemente as tendências da economia nacional, com pequenas
variações particulares na cidade. A economia brasileira, com o forte impacto da crise financeira nacional,
apresentou forte crescimento da taxa de desemprego a partir de 2015, atingindo seu pico em 2017. Nos últimos
anos, a taxa de desemprego voltou a cair, porém de forma lenta. A taxa de desemprego local é superior à estimativa
nacional, mas inferior aos valores regionais. Esses dados demonstram uma maior vulnerabilidade econômica da
região, podendo ser a mais impactada por futuras crises financeiras. Com a atual crise da COVID-19, em caso de
fraca recuperação econômica, o desemprego crescente é um risco que deve ser considerado.
Insights de indicadores de desempenho urbano do CRPT
7.1.3.1.2

Parcela do Governo Local na Composição do Emprego

40%

7.1.3.1.1

Parcela da Manufatura na Composição do Emprego

5%

7.1.3.1.3

Parcela de Autônomos na Composição do Emprego

31%

7.1.3.2

Taxa de Desemprego

Total

13,7%

Mulheres

13,8%

Homens

13,6%

Abaixo de 29

24%
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Desemprego

anos
30-49 anos

10,6%

Acima de 50

7,2%

anos
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Urbano e Resiliência
Com base nas conclusões apresentadas no capítulo 2 - o estado atual da resiliência urbana em Teresina -, este capítulo
ilustra os resultados de uma extensa revisão de políticas, planos e iniciativas - incluindo medidas de redução de risco
- em vigor ou em desenvolvimento e que têm potencial de influenciar, em diferentes níveis, questões prioritárias para
a resiliência em Teresina. Através do estudo do contexto urbano, da existência de riscos e como estes interagem, e
a revisão de políticas públicas relacionadas, são mapeadas trajetórias e tendências do desenvolvimento urbano e
resiliência na cidade, para cada tema prioritário, bem como extraídas lições e conclusões relevantes.
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Capítulo 3
Trajetórias de Desenvolvimento

Antes de mergulhar na revisão de políticas, planos e iniciativas (PPI) para cada tema prioritário elencado, este capítulo
fornece uma breve exibição de algumas tendências globais, nomeadamente a pandemia COVID-19 e suas implicações
locais em Teresina. Além disso, o capítulo apresenta os resultados de uma série de estudos e projeções sobre
tendências de mudanças climáticas específicas ao contexto. Considerando o poder transformador desses fenômenos
- pandemia da COVID-19 e Mudança do Clima, esta análise é essencial para destacar até que ponto o contexto das
políticas existentes pode se adaptar e manter sua continuidade à luz dessas novas realidades.

3.1. COVID-19: Tendências emergentes
A crise da COVID-19 representa uma ameaça global ao desenvolvimento social e ao crescimento econômico, já que
a pandemia desencadeou a crise econômica mais severa em um século. No contexto latino-americano, ela afeta
uma região que já sofria com o baixo crescimento e, no caso brasileiro, com acentuados níveis de pobreza e extrema
pobreza, vulnerabilidades e desigualdades, alta polarização e enfraquecimento da coesão social. Embora sejam
necessárias medidas de prevenção da interação social física para conter a propagação do vírus e a perda de vidas,
isso está levando a mais desemprego e diminuindo os rendimentos pessoais e familiares. De acordo com a Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe, as perdas de ingressos atingem principalmente aqueles que vivem ou
estão vulneráveis41 à situação de pobreza, incluindo os trabalhadores informais ou com contratos precários, expostos
a demissões e cortes salariais.
Com uma crise ainda em curso, a pandemia COVID-19 traz graves incertezas, com mais da metade da população
mundial sofrendo bloqueios ou restrições estritas de contenção, enquanto os países europeus passam pela segunda
onda da pandemia. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prognostica que o PIB
mundial cairá entre 6% e 7,6% em 2020, dependendo de impactos decorrentes de uma segunda onda de infecções.4²
De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças de Teresina, há incertezas a serem consideradas nas estimativas
do orçamento local para 2020 (Ver Anexo 4), onde múltiplos cenários têm indicado os impactos negativos da crise do
COVID-19 na estabilidade fiscal local. O primeiro cenário projetado para 2020, antes da eclosão da crise, estimava um
crescimento do PIB em torno de 2,3%. O segundo cenário, elaborado em maio de 2020 e levando em consideração a
então conjuntura econômica, projeta que no final de 2020 teria uma retração de 7% na produção com inflação (IPCA)
de 1,59%. Isso resultaria em uma estimativa total de receitas de R$ 1.530.128.092,40 e, consequentemente, uma
redução de 10,5% em relação ao projetado anteriormente. O terceiro cenário, elaborado paralelamente à reabertura
parcial da economia, mostra um quadro de recuperação, com o PIB apontando para -4,8% e o IPCA com expectativa de
3,4%, resultando em um estimativa de receita em torno de R$ 1.568.050.953,63.

41 CEPAL, 2020
4² Fórum Econômico Mundial, 2020
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De acordo com o Fórum Econômico Mundial (WEF, 2020), os impactos deste choque serão sentidos por um período
prolongado, pois a resposta direta e os esforços subsequentes de recuperação e reconstrução podem durar anos. No
caso do Brasil, muitas famílias se beneficiaram de ajudas financeiras emergenciais, e a extinção desses benefícios no
o próximo ano traz incertezas para a economia das cidades. Em Teresina, segundo o município, a economia local tem
conseguido resistir por meio da injeção de renda do Auxílio Emergencial Nacional, que atende 38,8% da população da
cidade. No total, quase meio bilhão de reais foram direcionados aos teresinenses de abril a julho. No estado do Piauí,
dados do IBGE mostram que mais de 60% dos domicílios receberam o benefício4³, e o colapso econômico das cidades
interioranas também impacta Teresina como capital do estado.
A crise econômica resultante pode inflar taxas de desemprego, aprofundar desigualdades, conflitos geracionais e
estresses contínuos sobre o bem-estar. Os governos também devem considerar os riscos de falência dos serviços
públicos se a situação se prolongar, com redes de segurança e bens públicos sob pressão. Além disso, as prioridades
relacionadas ao COVID-19 (em grande parte saúde e indenizações por desemprego) correm o risco para outros
imperativos sociais e reduzir os investimentos em educação, habitação, desenvolvimento urbano, meio ambiente,
entre outras políticas.
Por outro lado, a crise pandêmica acelerou a digitalização de serviços públicos e privados, e Teresina não é exceção.
Uma necessária mudança em procedimentos internos governamentais e oferta de serviços online para os cidadãos
sinaliza uma tendência que certamente se acentuará. Também acelerou uma melhor governança de dados, pois
estatísticas sólidas e refinadas análises de dados são necessárias, especialmente para serviços e setores que
enfrentam capacidades limitadas. No setor privado, a necessidade estimulou a inovação ao impulsionar a economia
sem contato possibilitada pela tecnologia, incluindo varejo online, telemedicina, serviços aprimorados de entrega e
logística, que deve expandir o emprego em setores específicos. Embora serviços básicos em modo telemático, como
educação e saúde, tenham se tornado comuns, a severa disparidade digital da região deve ser levada em consideração.
As oportunidades e habilidades para acessar as tecnologias de comunicação, garantindo o acesso equitativo aos
serviços digitais da cidade, aos cuidados de saúde remotos, aos serviços de educação online e às possibilidades de
trabalho remoto, devem ser abordadas como uma prioridade para reduzir as lacunas de vulnerabilidade.
Embora os efeitos sobre os padrões de desenvolvimento urbano sejam incertos no longo prazo, muitos municípios
já estão trabalhando em prol de cidades sustentáveis policêntricas, incentivando a mobilidade ativa e adaptando
os sistemas de transporte público. No entanto, com poucos recursos, cidades de países em desenvolvimento
estão enfrentando grave revés na manutenção dos serviços de transporte público em face da queda nas receitas e
necessidade de implementação de medidas emergenciais para redução de aglomerações. Segundo a Associação
Nacional dos Operadores de Transporte Urbano do Brasil, estima-se que a perda de tarifas diárias tenha custado até
US$ 188 milhões/dia no país.44 Limitações no fornecimento de transporte público também representam um risco de
aumentar as redes de transporte clandestino.
No desafio de superar esses impactos e buscar oportunidades de adaptação e crescimento, as cidades precisam
de estratégias abrangentes que envolvam não apenas os diferentes níveis de governo, mas também comunidades,
empresas e universidades. Os governos locais podem se beneficiar de plataformas para facilitar diálogos construtivos
que olham não apenas no nível municipal e regional, mas discutem os impactos bairro a bairro.

43 IBGE, 2020
44 Ibold et al., 2020
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Figura 45: Casos de COVID-19 nos bairros de Teresina desde
Março à Outubro de 2020. Fonte: CRGP com SEMPLAN (2020).
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3.2 Tendências relacionadas à mudança climática
3.2.2. Tendências de impacto das mudanças climáticas no Brasil e no
Nordeste brasileiro
O Quarto Relatório de Avaliação do IPCC, no âmbito do Resumo Técnico do Grupo de Trabalho II, apresenta uma
revisão sobre "Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade" aos principais impactos adversos que podem afetar o futuro
do Brasil e da América do Sul devido às mudanças climáticas globais. Entre as principais descobertas apontadas no
4º relatório está a probabilidade extremamente alta de que áreas no árido e semiárido do Nordeste brasileiro sejam
particularmente vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas globais, sobretudo os recursos hídricos, com
reduzido abastecimento de água. Este cenário é especialmente preocupante quando se considera que o crescimento
populacional leva a um aumento esperado na demanda por água.
Com relação aos impactos na biodiversidade, reporta uma alta probabilidade de um número considerável de espécies
ser extinto nas próximas décadas na região tropical da América Latina. Prevê também a substituição de florestas
tropicais pelo bioma cerrado na região leste amazônica, bem como de algumas áreas semiáridas por áridas no
nordeste do Brasil (desertificação), devido ao aumento da temperatura e redução do lençol freático. O Nordeste
brasileiro já enfrenta escassez de água e sua população e ecossistemas são vulneráveis a chuvas menos frequentes e
mais variáveis devido às mudanças climáticas globais. Assim, os impactos podem levar a graves consequências para

Figura 46: Mudanças estimadas na precipitação e temperatura para o Nordeste
brasileiro 2071-2100. Fonte: INPE (2020).

a produção agrícola e alimentar da região.
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o Nordeste do Brasil é particularmente vulnerável considerando que a erosão nesta região já causou a sedimentação
de reservatórios e, consequentemente, redução da capacidade de armazenamento e abastecimento de água. Além
disso, as áreas urbanas nas regiões em desenvolvimento são especialmente vulneráveis à erosão, especialmente à
ocorrência de deslizamentos de terra em assentamentos informais sujeitos a risco.
Por fim, as mudanças climáticas globais podem impactar a saúde pública da cidade, já que casos de doenças
relacionadas a inundações têm sido relatados no Brasil, como diarreia e aumento de casos de esquistossomose
(gênero Schistosoma). O aumento dos incêndios florestais também afeta a saúde pública devido aos seus impactos
na qualidade do ar local. De acordo com estudos da Rede Global de Calor e Saúde (Global Heat & Health Network),
se estima um excesso de mortalidade relacionado a mudanças em ondas de calor em decorrência de emissões de
gases de efeito estufa e não adaptação humana às mudanças climáticas. Espera-se que o excesso de mortalidade
relacionado às ondas de calor aumente mais em países/regiões tropicais e subtropicais, inclusive em Teresina, de
acordo com o mapa a seguir.
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Como o aumento das chuvas é o principal fator relacionado às mudanças climáticas que agrava impactos de erosão,

Porcentagem de mudanças (%)
nas mortes relacionadas
às ondas de calor
Menos -

Figura 47: Cidades e mudança percentual de média de mortes em excesso relacionadas às ondas de calor em 2031–2080 em
comparação com 1971–2020, sob o cenário RCP8.5 e cenário de população de alta variante, com suposição de não adaptação.
Fonte: Guo Y, Gasparrini A, Li S, Sera F, Vicedo-Cabrera AM, de Sousa Zanotti Stagliorio Coelho M, et al (2018).
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3.2.3. Tendências climáticas estimadas para a região de Teresina
Para investigar tendências da mudança climática nos próximos 80 anos e seus consequentes efeitos em Teresina,
foi realizada uma pesquisa específica para a cidade, através da cooperação com a UN-Habitat CRGP/Lobelia, cujos
resultados principais estão aqui sumarizados (Ver Anexo V). Este relatório teve como objetivo (1) avaliar a magnitude
dos riscos climáticos em Teresina através da análise das tendências climáticas; (2) executar a metodologia Lobelia
Climate Engine para fornecer evidências em suporte aos planos de resiliência climática do CRGP em escala urbana; e
(3) fornecer um relatório de avaliação para Teresina com mensagens-chave e valores-chave associados de projeções
climáticas e índices de eventos extremos locais.
Usando um modelo múltiplo que reúne 4 projeções climáticas regionais do domínio CORDEX da América do Sul com
uma resolução espacial de 0,22° (~22 km) e uma resolução temporal diária, as mudanças projetadas descrevem as
possíveis evoluções futuras do clima urbano local para os próximos 80 anos, em três horizontes temporais (curto prazo
- 2011-2040; médio prazo - 2041-2070; e longo prazo - 2071-2100). As projeções cobrem as mudanças esperadas na
temperatura do ar (média, máxima e mínima), na precipitação e em alguns extremos associados.
As conclusões são apresentadas para dois cenários principais: (1) Cenário RCP2.5 - projeção da mudança climática
em um cenário de mitigação rigorosa, que implica uma grande mudança no sistema socioeconômico global, a fim de
reduzir as emissões globais líquidas de CO2 para 0 até o ano 2050, e assim manter o aquecimento global médio abaixo
de 2°C; (2) RCP8.5 - cenário 'business as usual', considerando um caminho sem esforços adicionais para restringir as
emissões. Em resumo, os resultados do relatório projetam as seguintes tendências em Teresina:
O B-R-O-BRÓ se tornará mais quente, mais longo e mais seco (tempo mais seco e quente especialmente em junho,
setembro e outubro). Os períodos de seca se tornarão mais persistentes favorecendo a transição gradual para um
clima local mais árido.
A frequência de chuvas fortes será́ reduzida em geral, mas será́ aumentada no intervalo de dezembro a fevereiro (início
da estação chuvosa).

Ϙ

O clima local será mais quente e seco durante a maior parte do ano em ambos os cenários, incluindo o mais favorável.

Ϙ

O aquecimento local será significativo tanto durante o período noturno quanto diurno.

Ϙ

O número e a intensidade das ondas de calor aumentarão notavelmente.

Ϙ

Fenômenos de noites quentes (noites tropicais) se tornarão muito freqüentes na maioria dos meses do ano,
especialmente no início da estação de seca (intervalo de junho a agosto);

Ϙ

O B-R-O-BRÓ se tornará mais quente, mais longo e mais seco ( tempo mais seco e quente especialmente em junho,
setembro e outubro);

Ϙ

Os períodos de seca se tornarão mais persistentes favorecendo a transição gradual para um clima local mais árido;

Ϙ

A precipitação diminuirá durante a maior parte do ano em ambos os cenários de emissão;

Ϙ

A freqüência de chuvas fortes e eventos de precipitação extrema nas sequências temporais de 1 e 5 dias aumentarão
significativamente (20%-40%) no intervalo de dezembro a fevereiro (início da estação chuvosa), especialmente no
médio e longo prazo sob o cenário RCP8.5; um ligeiro aumento nas quantidades de precipitação extrema também é
esperado no final da estação chuvosa (de março a maio).

Segundo o relatório, espera-se que as temperaturas médias anuais aumentem significativamente para ambos os
cenários (RCP2.6 e RCP8.5), embora com uma clara distinção entre eles (figura XX). Um aumento dramático na
frequência e duração dos extremos de clima quente é esperado na área da cidade de Teresina.
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Figura 48: Painel superior: Série temporal da temperatura média anual projetada da superfície [°C] em Teresina durante o século XXI
para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5). A área colorida sombreada representa a região entre os valores mínimo e máximodentro
do conjunto multi-modelo. Este intervalo fornece uma estimativa da incerteza relacionada à variabilidade natural, ou seja, avariação
interanual para um determinado ano pode cair dentro desta área sombreada. A linha cinza horizontal indica a temperaturamédia anual
para o período histórico. Painel inferior: Variação média anual projetada da temperatura superficial [°C] para o período2071-2100 em
relação ao período de referência (1980-2000) para os dois cenários. Os valores positivos indicam um aumento da temperatura no
futuro. Fonte: Lobelia (2021).

Espera-se que as futuras mudanças climáticas agravem os atuais problemas urbanos, ambientais e de saúde, e
aumentem os riscos existentes, especialmente para as comunidades que já vivem em condições vulneráveis. Com
o aumento dos riscos à saúde, devido ao aumento do estresse térmico e dos efeitos das ilhas de calor urbano em
resposta ao aumento significativo da temperatura tanto diurna quanto noturna, riscos adicionais para residentes e
turistas são projetados pela crescente frequência de noites quentes (tropicais) e pela duração das ondas de calor.
Devido à sua localização, na confluência dos rios Parnaíba e Poti, Teresina estará́ cada vez mais exposta ao risco de
inundações fluviais e pluviais à luz das projeções de mudanças climáticas observadas, particularmente devido ao
aumento das chuvas torrenciais (por exemplo, dias de precipitação intensa com pelo menos 20 mm e quantidades
de chuvas extremas em 1 e 5 dias consecutivos) projetadas no início da estação chuvosa (de dezembro a fevereiro).
Dados os resultados da análise apresentada no Capítulo 2, a permanência de uma gestão ineficiente de resíduos
no futuro pode implicar níveis de contaminação importantes em situação de inundações, para as superfícies de
água e solo locais nas áreas adjacentes, levando a vulnerabilidades sociais marcantes ao longo destas zonas. Este
cenário induzirá também ao aumento dos níveis de exposição a riscos à saúde, a saber, doenças como dengue, zika
e chikungunya, que têm sido endêmicas em Teresina. Entretanto, outros fatores como comportamento individual,
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imunidade e fatores socioeconômicos, juntamente com a eficácia das medidas preventivas implementadas, tais como
campanhas de vacinação, vigilância de doenças e controle de vetores, podem ser mais relevantes na compreensão do
momento sazonal de surtos sob o clima futuro, devido a relações não lineares com a incidência da doença.
Por outro lado, a crescente duração dos períodos de seca provavelmente terá implicações hidrológicas e agrícolas,
através de mais ocorrências de eventos de seca hidrológica, diminuição da umidade do solo, e deficiências no
abastecimento de água. Isto tem o potencial de aumentar os desafios socioeconômicos em Teresina devido aos
movimentos migratórios das áreas rurais para a cidade.

Figura 49: Número médio (superior) e duração em dias (inferior) de ondas de calor para diferentes períodos e cenários.
Fonte: Lobelia (2021).
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A revisão foi realizada por meio da seleção de documentos legais relevantes durante o processo de coleta de dados,
bem como relatórios, estudos, artigos e entrevistas adicionais com representantes de diferentes departamentos do
município. O valor desta análise reside na sua capacidade não só de destacar a multiplicidade de políticas, legislações,
iniciativas e projetos em vigor, mas também de identificar lacunas no contexto das políticas para as quais serão
propostas revisões como parte das Ações para Resiliência. Em suma, as conclusões desta revisão estabelecerão o
terreno para a formulação de Recomendações para Ações para Resiliência. Um inventário de todas as políticas, planos
e iniciativas (analisados abaixo) é apresentado no Anexo III.

Tema prioritário 1: Gestão do Ciclo da Água
Perturbação da dinâmica
hidrológica natural

Gestão Ineficiente do metabolismo
urbano

Insuficiência de medidas de
redução de risco

Programas e projetos adicionais
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3.3. Temas Prioritários e Trajetórias de Desenvolvimento
Urbano - Revisão de Políticas, Planos e Iniciativas
em Teresina.

Tema prioritário 2: Equilíbrio Ecossistêmico
Poluição ambiental

Perda de cobertura vegetal

Programas e projetos adicionais

Tema prioritário 3: Desempenho Econômico
Atratividade limitada para novos
negócios

Baixa diversidade econômica

Produtividade reduzida

171

Capítulo 3: Trajetórias de Desenvolvimento Urbano e Resiliência

3.3.1. Tema prioritário 1: Gestão do Ciclo da Água
Como foi explicado extensivamente no Capítulo 2, a rápida urbanização e expansão espacial em Teresina nas
últimas duas décadas, juntamente com pobreza, falta de acesso à terra e moradia, e as correntes de planejamento
urbano convencionais, especialmente durante os anos oitenta e noventa, resultaram na alteração do natural fluxo
de água devido à perda cobertura vegetal, ocupação e ajuste de terrenos interferindo em cursos d'água e destruição
de estruturas de proteção naturais. Além disso, a falta de métodos sustentáveis de gestão do metabolismo urbano,
particularmente sistemas de resíduos sólidos, águas residuais e águas pluviais eficiente antes, prejudicou ainda mais
a gestão do ciclo hidrológico urbano com sérias implicações para o equilíbrio ecológico da cidade, aumentando o
potencial de surgimento de maiores riscos, como inundações, deslizamentos de terra, colapsos infraestruturais, além
dos marcados impactos socioeconômicos sobre os habitantes da cidade.
A revisão de políticas, planos e iniciativas em diferentes níveis do governo mostra que, em geral, há um claro consenso
sobre a importância de abordar as causas raízes desta questão prioritária, em vez de apenas focar na resposta de
emergência de curto prazo aos riscos associados à má gestão do ciclo da água. No entanto, muitos dos PPIs exibidos
abaixo são bastante recentes (recentemente aprovados ou em desenvolvimento), o que significa que ainda é difícil
avaliar seus impactos e implicações. Portanto, deve-se notar que esta revisão e avaliação dos planos e iniciativas de
políticas é baseada principalmente no conteúdo de seus respectivos documentos e nos objetivos e metas declarados.
Embora a organização dos resultados da revisão do PPI para cada tema prioritário (incluindo a gestão do ciclo da água)
seja feita por cada fator subjacente, algumas políticas, planos ou iniciativas são bastante territoriais e intersetoriais
tocam em todos os fatores contribuintes para a gestão ineficiente do ciclo da água em Teresina, sobretudo o Plano
Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina (PDOT 2020).
Voltado para a promoção do planejamento e crescimento urbano sustentável, o recém-aprovado plano (2020) é um
Plano de Desenvolvimento Orientado ao Transporte Público, com o objetivo de aumentar a densidade em torno da
infraestrutura de transporte, enquanto reduz a expansão urbana gerada pelos assentamentos periféricos de baixa
densidade que se desloca em função de um único centro principal. Assim, o plano promove uma mudança para uma
configuração espacial policêntrica. Para tal, o plano incentiva o setor imobiliário limitar o espraiamento e concentrar
o desenvolvimento em torno dos novos subcentros projetados. Além disso, o plano restringe empreendimentos em
áreas propensas a risco e áreas verdes urbanas, e mais importante, o plano está associado a meios de implementação,
principalmente a exigência de conformidade do desenvolvedor com códigos de zoneamento e regulamentos de
planejamento.
Embora o plano diretor pareça conceitualmente um documento forte na promoção da sustentabilidade e no aumento
da resiliência urbana, os próximos anos devem revelar até que ponto este plano aborda as questões atuais em
Teresina. No entanto, com base nas conclusões da análise no Capítulo 2, vários pontos podem ser levantadas em
relação aos potenciais deste plano. Nomeadamente, o desenvolvimento orientado ao transporte e a consequente
forma urbana policêntrica. Considerando as implicações do atual sistema e rede de transporte público em Teresina
que se mostraram ineficientes e com grandes consequências para a mobilidade eficiente e produtividade econômica,
não é claro até que ponto os novos centros promovidos se baseiam em uma análise abrangente da rede de transporte.
Esta análise deve ir além da mera articulação de uso no entorno da infraestrutura e sim observar como mudanças em
locais de origem e destino mudam a interação de deslocamento entre as zonas. Isto deve ser visto como fundamental
para a viabilização das metas e objetivos do Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina, uma vez que a rede
de transporte urbano desempenha um papel importante na distribuição das atividades e oportunidades econômicas.
Além do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, uma iniciativa importante para abordar a má ineficiente do ciclo da
água de forma mais ampla é o programa Piauí Integrado e Sustentável (parte do PPA/Estado do Piauí). Recentemente
aprovado, é uma iniciativa estadual que promove a expansão das áreas de conservação do estado e visa apoiar o
política estadual de conscientização ambiental, expandir o acesso aos serviços de saneamento básico, desenvolver
planos de gestão de água para as bacias hidrológicas, apoiar os municípios na definição de estratégias locais de RRD,
melhorar a mobilidade em nível estadual (estradas e trens, incluindo o Sistema Elétrico de Teresina), reduzir déficit
habitacional estadual e diminuir a ocorrência de incêndios florestais. Deve-se notar aqui que, embora as políticas e
iniciativas estaduais tendam a visar as áreas menos desenvolvidas do estado ao invés da própria capital dada as
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indiretamente da ação pelos impactos positivos que podem gerar em outras cidades que estão sob a área de influência
da capital. No entanto, dada a sua recente adoção e amplitude de seus objetivos, é difícil estimar o quanto essa
iniciativa pode cumprir com metas tão ambiciosas.
Ao abordar a ineficiência na gestão do ciclo da água em particular, o Plano Estadual de Recursos Hídricos (2010) incluiu
estratégias para fortalecer as capacidades estaduais de gestão de recursos hídricos, implementando ferramentas de
GIRH (como planos de bacias hidrológicas e sistema de monitoramento estadual de água). Também incluiu o programa
de expansão do abastecimento de água, medidas de mitigação para reduzir a contaminação da água, controle da
demanda de água e medidas de mitigação para reduzir os impactos induzidos por causas naturais ou antrópicas sobre
os recursos hídricos (reflorestamento de bacias hidrográficas, campanhas de conscientização, enchentes sistemas
de alerta precoce, mapeamento de áreas propensas a inundações). Os resultados desse plano foram considerados
muito úteis para a cidade, principalmente depois que o governo estadual, em convênio com o município de Teresina,
autorizou a concessão privada de serviços de água e saneamento. Ao fazê-lo, a operação privada está atrelada ao
cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico de Teresina e suas metas, especificamente a universalização
de 100% dos serviços de abastecimento de água e a expansão da rede de esgoto de 6% em 2010 para 33% em 2020.
Também melhoraram as estações de captação de abastecimento de água e aumentou a capacidade das estações de
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discrepâncias em capacidades humanas, sociais e financeiras entre a capital e outras partes, Teresina se beneficia

tratamento de águas residuais. A operação privada também é responsável por monitorar regularmente a qualidade dos
recursos hídricos, incluindo os que não são para consumo de água.

Perturbação da dinâmica hidrológica natural

Conforme ilustrado no capítulo 2, a perturbação da dinâmica hidrológica natural é atribuída à perturbação dos cursos
de água e à destruição das barreiras naturais de proteção como resultado da rápida expansão urbana à luz da pobreza
e consequente falta de acesso adequado à terra e habitação, e ideologias de planejamento urbano dominantes por
décadas. Para conter a rápida expansão, o município de Teresina adotou uma grande política - Lei do Perímetro Urbano
- em 2015 para congelar o perímetro urbano. Embora as legislações locais anteriores tentassem limitar a expansão
permitindo que o desenvolvimento ocorresse nas proximidades dos existentes, isso significou uma extensão constante
do perímetro urbano, o caso de muitos conjuntos habitacionais durante a virada da década. Após longas batalhas com
o setor de construção, o conselho municipal legislou a Lei do Perímetro Urbano para impedir isso permanentemente
e evitar maior expansão espacial para áreas verdes urbanas e áreas rurais. Esta política local é muito útil para a
implementação efetiva do recém-aprovado Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina.
Embora essa lei sirva como um forte instrumento para restringir a expansão espacial urbana, ela deixa de abordar
alguns fatores que estão por trás da expansão espacial, principalmente a acessibilidade a terrenos e moradias formal,
sobretudo em bairros centrais. Isso, por sua vez, leva ao surgimento de assentamentos informais, muitos dos quais
estão localizados em áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos de terra, sem sistemas adequados de saneamento
e drenagem, tornando os habitantes mais vulneráveis e exacerbando os riscos existentes.
No enfrentamento da questão do acesso à terra e à moradia, o Estatuto da Cidade, política urbana nacional aprovada
em 2001, representa um grande marco legal brasileiro. Essa política enfatiza o que se entende por direito à cidade
para todos os cidadãos e orienta as autoridades locais sobre como realizá-lo. Embora tenha oferecido uma caixa
de ferramentas de implementação para as cidades, as evidências sugerem dificuldades na regulamentação dessas
ferramentas no nível local, pois resultou em vários casos conflitivos entre vários setores influentes, uma vez que
estas políticas reduzem privilégios de certas partes interessadas em nome do interesse coletivo. Por exemplo, esta
política favorece a regulamentação urbana diferenciada para áreas informais ou de habitação social. Cria também o
“usucapião urbano”, que autoriza a transferência dos direitos de propriedade em caso de ocupação de terras há mais
de 5 anos, conduzindo a grande contestação aos direitos tradicionais de propriedade.
Neste contexto, novas leis se fizeram necessárias. A Política Nacional de Regularização Fundiária foi aprovada em 2017,
apoiando as autoridades locais no avanço da regularização fundiária por meio de flexibilização de regulamentações
nacionais estritas para casos especiais, como a urbanização de assentamentos informais. Antes desta legislação,
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muitos programas de regularização fundiária local eram dificultados pela incapacidade do governo local de conceder
títulos de terra em loteamentos informais que não cumpriam com os regulamentos mínimos nacionais, como largura
mínima de rua, taxa de rede viária por parcelamento, e limites mínimos de áreas verdes e institucionais. Essa lei
diferencia os assentamentos informais no cuprimento de tais códigos restritivos e outros requisitos, facilitando assim
o andamento dos projetos de regularização nos últimos anos.
Em resumo, o Estatuto da Cidade constituiu-se em um amplo guarda-chuva para diversas políticas, iniciativas
e projetos nacionais, estaduais e locais de provisão de habitação. Ele atribui relevância aos direitos de posse da
terra para aqueles em assentamentos informais e áreas sujeitas a risco. No entanto, mecanismos de implementação
inadequados significaram o surgimento de novas problemáticas em escala local, como no caso de diversos
complexos habitacionais implementados pelo país. Por exemplo, o programa MCMV - Minha casa, Minha Vida um amplo programa habitacional nacional, que definitivamente mudou o desenvolvimento de muitas cidades tanto
quanto os antigos programas habitacionais do BNH, materializou-se em grandes empreendimentos habitacionais que
estão atualmente onde ocorre a maioria das inundações repentinas. Uma das suas características positivas, uma
descentralização que permitiu uma maior operacionalização e construção de unidades habitacionais, com maior
autonomia do setor privado no planejamento dos conjuntos habitacionais, também atingiu a prevalência de interesses
da coletividade como melhor acesso a transporte e infraestrutura, e soluçõe em harmonia com o tecido urbano
existente e meio ambiente. Desse modo, houve um acelerado processo de desmatamento e alterações de terreno na
ausência de políticas ambientais abrangentes. A maioria dos assentamentos construídos eram de baixa densidade,
que juntos criaram sérios problemas de drenagem. Estes problemas foram endereçados localmente através da Lei
de Drenagem, porém não foram abordadas no recém aprovado Programa Nacional de Habitação 2020 (Minha Casa
Verde Amarela), que substitui o MCMV.
Ao nível local, o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Regularização Fundiária de 2017 foram traduzidos em
políticas locais, nomeadamente através da Política de Regularização Fundiária Urbana de Teresina aprovada em
2019. Esta lei incorpora ao nível local os principais pontos da legislação já apresentada no nível nacional, e apresenta
o regulamento para a aplicação da regra nacional no nível local, facilitando a regularização fundiária no município.
Embora seja muito cedo para avaliar sua efetividade, é visto como uma política promissora, pois a legislação nacional
de 2017 veio desatar vários nós que existiam nos processos de regularização fundiária, algo que havia muito vinha
sendo exigido pelas prefeituras.
No entanto, no conjunto de políticas urbanas, o município de Teresina ainda luta com a localização de políticas nacionais
e o progresso nesta implementação, assim como em demais capitais brasileiras, tem sido lento. Um novo pacote de
políticas e mecanismos locais para a implementação desta política nacional foi definido pelo Município de Teresina
recentemente como parte de seu Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). O plano, por exemplo, aperfeiçoa
já existentes mecanismos como a Outorga Onerosa do Direito de Construir, definindo um ‘limite de construção livre’
para cada zona urbana e concedendo estímulos fiscais para construir em centralidades infraestruturadas sobre áreas
não desenvolvidas. O plano também incorpora ferramentas de uso do solo regulamentadas anteriormente de forma
avulsa, como o IPTU progressivo no tempo (2015), que incentiva o aproveitamento de vazios urbanos.
Uma das principais questões enfrentadas na provisão de habitação em nível local é a sobreposição de muitas
jurisdições governamentais em certas áreas da cidade, especificamente em áreas locais que se enquadram nas
jurisdições estaduais ou federais, paralisando o município em termos de definição de iniciativas ou programas . Essa
questão foi parcialmente abordada por meio da Política de Regularização de Fundiária do Piauí - uma iniciativa em
nível estadual - em 2019. Embora não esteja relacionada à Habitação em áreas de risco, ela facilita a regularização
fundiária exclusivamente em áreas pertencentes ao governo estadual. Semelhante a iniciativas anteriores, é muito
cedo para avaliar sua implementação e implicações.
Além da já mencionada questão de competências e jurisdições governamentais, existem em Teresina diversas
habitações de interesse social do Estado sem a devida regularização. Durante as década de 1970-1990, a empresa de
habitação estatal produziu diversos empreendimentos de habitação social sem a prévia formalização e transferência
de propriedade aos beneficiários. A iniciativa estadual Minha Casa Legal entrou em ação em 2015 e, por 5 anos,
trabalhou na formalização dessas unidades e transferência de direitos de propriedade aos moradores. Deve-se notar
que muitos desses assentamentos não são considerados aglomerados subnormais, e atualmente muitos são casas
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e II Promorar, Dirceu Arcoverde, Morada Nova, Bela Vista, Renascença, Mocambinho, Monte Castelo, Stand de Tiros,
DER, Cristo Rei, João Emílio Falcão, Redenção, Tabuleta, Tancredo Neves, Julia Maione, Itaperu, São Joaquim, Cíntya
Portela, União I e II, Residencial Deus Quer, Cidade 2000, Boa Esperança, Portal da Esperança, Tenho Fé, Nova Theresina,
Condomínios Verde Te Quero Verde, Pasárgada, Alô Teresina, Conjunto O Sonho Não Acabou, Condomínio Santa Luzia
–Carteira Iapep / Funprev.
Financeiramente, a legislação nacional acima mencionada tem sido apoiada por algumas iniciativas nacionais
recentes, como o PRÓ-MORADIA (2020) - que deverá ajudar estados, municípios ou agências governamentais, por
meio de sistemas de crédito para urbanização e regularização de assentamentos informais para os pobres urbanos.
Em nível estadual, existe o Moradia para Todos 2019, que oferta microcrédito para melhoria habitacional. No entanto,
dado o grande déficit na provisão de habitação, especialmente para os habitantes em desvantagem socioeconômica
e em zonas de risco, uma maior oferta de instrumentos financeiros é altamente necessária.
No nível local, o PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social foi adotado em Teresina em 2013. O plano
mapeou a maior parte dos assentamentos informais da cidade e informou o déficit habitacional a partir de estatísticas
do governo nacional. Além disso, estimou as capacidades financeiras necessárias para eliminar o déficit em prazos
e cenários específicos e serviu de base para programas de regularização fundiária de assentamentos informais.
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de renda média. Os bairros de Teresina abrangidos por esta iniciativa são: São Pedro, Saci, Primavera I e II, Angelim I

No entanto, embora o projeto forneça um mapeamento abrangente e defina uma série de metas, faltam no plano
estratégias e mecanismos claros de implementação que conduzam ao cumprimento das metas do projeto.

Gestão Ineficiente do metabolismo urbano

O metabolismo urbano como conceito enfoca o potencial de padrões sustentáveis de consumo e produção em um
sistema urbano, conectando fluxos materiais e não materiais com processos ecológicos e sociais. A degradação do
ciclo da água, natural e urbano, em Teresina está fortemente vinculado à gestão de tais processos, em especial à
gestão insustentável de resíduos sólidos, efluentes e águas pluviais.
No tratamento das questões relacionadas às águas pluviais e drenagem em Teresina, o Município adotou em 2015
a Lei de Drenagem, uma importante legislação local que demanda o setor privado a apresentar seus planos de
infraestrutura de drenagem para empreendimentos relevantes (com área superior a 500m2) como requisito para
licenciamento de construção. Embora essa política local tenha o potencial de reduzir os riscos de inundações e choques
decorrentes, ela atua apenas sobre os empreendimentos construídos após 2015. No entanto, a falta de soluções de
drenagem adequadas é generalizada em Teresina e remonta a décadas de práticas de construção e urbanização
insustentáveis. Para resolver este problema significativo de drenagem, o município elaborou o Plano Municipal de
Drenagem Urbana, em 2015, com prioridades e metas claras. O plano mapeou todas as microbacias hidrológicas da
cidade e definiu ações e regiões prioritárias de acordo com os riscos e vulnerabilidades por meio de um sistema de
drenagem abrangente. Apesar de seus relevantes benefícios para a cidade, especialmente no longo prazo pois tem
o potencial de reduzir os impactos das enchentes e oferece uma oportunidade para uma melhor gestão das águas
pluviais, sua implementação tem um custo significativo a ponto de inviabilizar sua execução sem um grande aporte
financeiro nacional ou internacional.
Não obstante, o município está atualmente desenvolvendo a PPP Sistemas de Drenagem - que promove a parceria
público-privada para superar os desafios financeiros enfrentados pelo governo local para tratar da questão da drenagem
urbana em Teresina. Assim, a Prefeitura poderá delegar a entidades privadas os investimentos necessários para
solucionar esta questão, bem como também atribui ao parceiro privado a obrigação de operar e manter as estruturas
construídas por um período de até 35 anos, garantindo sua total funcionalidade. A previsão é que os estudos sejam
concluídos em 2021, permitindo que a Prefeitura possa licitar a contratação do parceiro privado.
No que se refere aos serviços de saneamento, nomeadamente águas residuais, o Plano Municipal de Saneamento
Básico foi aprovado pelo governo local em 2016. Este plano estabeleceu as metas municipais para a prestação de
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saneamento básico como, por exemplo, fornecer rede de esgoto a 33% da população até 2019. De acordo com dados
coletados pelo CRGP sobre infraestrutura básica, de fato, a meta de 33% foi cumprida no prazo. No entanto, conforme
explicado no capítulo 2, esta cobertura ainda está abaixo dos padrões de referência estabelecidos pelo CRPT para
cobertura adequada da rede de águas residuais. Além disso, esta cobertura limitada significa que a maioria das
pessoas depende de métodos de esgotamento menos sustentáveis, trazendo implicações ambientais e ameaças à
saúde. Portanto, embora tenha um bom desempenho, a implementação precisa de uma aceleração significativa, o que
exigirá marcadas capacidades humanas, técnicas e financeiras a nível local.
Na gestão de resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, adotada em 2010, representa um marco neste
campo. Além de definir diretrizes para a política nacional de resíduos sólidos, levou à criação de ferramentas úteis, como
o sistema nacional de informação de resíduos sólidos, onde os prestadores de serviço devem atualizar os dados sobre
a gestão dos resíduos sólidos. Isto foi importante para impelir os departamentos competentes a recolher, processar e
fornecer informação sobre a gestão de resíduos. Esta lei também compeliu os governos municipais a elaborarem os
seus planos locais de gestão de resíduos sólidos como pré-requisito para o acesso aos fundos nacionais neste sector,
informando aspectos básicos nos quais esses planos devem enfocar.
Em resposta a esta lei nacional, Teresina elaborou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
em 2018. O objetivo desse plano é a universalização dos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana. Estima-se que
o montante total de investimentos necessários para cumprir as metas de longo prazo do plano é da ordem de R$
2 bilhões, com os aterros significando a maior parcela desses investimentos, pois exigirão processos massivos de
modernização e adaptação, e fechamento de alguns aterros municipais . No entanto, o plano ainda apresenta lacunas,
pois carece de uma estratégia de implementação robusta e abrangente. Como resultado, métodos insustentáveis de
disposição de resíduos permanecem, que representam sérios riscos ambientais para a degradação do ecossistema.
Apesar da existência de uma série de regulamentações para a gestão de aterros sanitários, como a Resolução CONAMA
nº 307/2002 e a PNRS sobre Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCD) em Teresina, as empresas ainda
não cumprem as diretrizes estabelecidas pela inexistência de mecanismos de monitoramento e fiscalização periódica
por qualquer um dos órgãos ambientais presentes no estado, seja ele municipal, estadual ou federal. Isso aumenta o
perigo de tais práticas sobre o meio ambiente, visto que esses aterros estão em áreas com danos visíveis ao sistema
natural local.

Insuficiência de Medidas de Redução de Risco

Esta parte da revisão do PPI examina as seguintes medidas em vigor: avaliação de risco, sistemas de alerta precoce,
gerenciamento de risco, resposta a emergências e recuperação.
Embora a Política Nacional de Defesa e Proteção Civil, aprovada em 2012, estabeleça as atribuições dos diferentes
níveis de governo (governo nacional, Estados, Distrito Federal e Municípios) para adotar as medidas necessárias à
redução de riscos de desastres, esta não foi acompanhada de mecanismos claros de implementação. Em 2012 foi
criado o SINPDEC para acompanhar a implementação das atribuições estabelecidas na Política Nacional de Defesa
e Proteção Civil. Ressalte-se que Teresina ainda carece de unidades adequadas de defesa civil essenciais para o
atendimento oportuno em momentos de emergência.
No entanto, uma série de políticas e iniciativas nacionais foram adotadas para garantir o monitoramento, avaliação e
comunicação de risco precoce por meio do estabelecimento de sistemas de alerta precoce. Por exemplo, o Sistema
Nacional de Defesa Civil, aprovado em 2010, apoiou as autoridades locais e regionais através da realização de
avaliações e estudos de risco. Como parte dessa legislação, o governo federal financiou e conduziu o cadastro das
áreas sujeitas a risco de Teresina. Além disso, criou um sistema nacional de alerta precoce que informa os municípios
quando um risco é iminente. Os cidadãos também podem se registrar usando seus códigos postais para receber
alertas push por telefone no caso de um evento em suas áreas. O estabelecimento do S2iD (Sistema Integrado de
Informação sobre Desastres) foi uma iniciativa importante do governo nacional que visa reunir e fornecer informações
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meio da plataforma S2iD, acessível publicamente para todos.
Quanto às medidas de mitigação de risco de longo prazo, uma série de iniciativas nacionais e locais foram adotadas,
a saber:
O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), aprovado em 2017, visa a conscientizar sobre a
importância da vegetação nativa, e propõe ações de conservação e reflorestamento. Porém, embora alguns artigos
estejam direcionados à conservação da vegetação no ambiente urbano, este plano está focado principalmente nas
áreas rurais. Dados os severos impactos da urbanização e consequente desmatamento, além da má gestão do
metabolismo urbano, a questão da perda de vegetação, especificamente as plantas nativas, constituem um grande
desafio nas áreas urbanas. Portanto, mais políticas e iniciativas neste sentido são necessárias.

Programas e projetos adicionais
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e dados em tempo real sobre eventos ameaçadores em curso no país por cidade. Esses serviços são fornecidos por

Estratégias de Soluções Baseadas na Natureza em Teresina
Este é um projeto-piloto local em desenvolvimento que propõe o uso de SBN para reduzir inundações em bairros
específicos da área urbana de Teresina. A área piloto para este projeto é a região sudeste, onde vários eventos são
relatados e podem ser abordados em uma estratégia de SBN. O projeto está em análise de financiamento junto à
Agência Francesa de Desenvolvimento.
Programa Lagoas do Norte, iniciado em 2006
Este é o maior e mais abrangente programa local para reduzir vulnerabilidades e riscos a inundações. A concepção
do projeto teve início na década de 1990, enquanto o financiamento foi obtido na década de 2000, através do Banco
Mundial, e a implementação começada em 2006. Este programa se mostrou eficaz no aumento da estabilidade
hidrológica nas áreas de lagoas da zona norte, que compreende 14 bairros. O programa tem vários componentes,
como o de infraestrutura que investe em infraestrutura básica relacionada à RRD, incluindo diques, canais, estações
de bombeamento, etc., além de sistemas de drenagem, esgoto, água potável, mobilidade, desenho urbano, parques
e praças públicas, etc. Os componentes sociais estão focados na redução de vulnerabilidades, como redução da
pobreza, baixa escolaridade, qualificação profissional, crime e violência, com foco em grupos marginalizados e violência
doméstica. O componente ambiental deste projeto preocupa-se com a descontaminação das lagoas e recuperação
ambiental das zonas ribeirinhas, e a promoção da preservação da biodiversidade.
O programa está definido para ser implementado em 4 fases. Encontra-se atualmente na fase 2 - considerada a fase
mais abrangente e com maior volume de intervenções -. Além disso, para uma implementação efetiva, este programa
tem uma componente de modernização da gestão municipal, que investe na formação dos servidores públicos, na
eficiência dos processos licitatórios e fiscalização das contratações, e na estrutura municipal, como a melhoria de
edifícios e instalações públicas, incluindo equipamentos.
Projeto de Urbanização Vila da Paz (iniciado em 2013)
Este projeto local visa reduzir riscos em bairros sujeitos a inundações na região de Vila da Paz. Este programa já está
em execução, porém encontra uma série de limitações. O projeto implicou na remoção de unidades residenciais dentro
das zonas de risco e na construção de estruturas de proteção (canal pluvial). Além disso, uma das principais ações
deste projeto consistia no reflorestamento de encostas, construção de um parque linear ao longo do canal e a oferta
de equipamentos sociais. No entanto, este projeto foi financiado por recursos nacionais, que sofreram interrupção e
suspensão, e o projeto permaneceu incompleto. Embora o município tenha assegurado fundos internacionais da CAF
para concluir o projeto, com mudanças na ocupação da área quando da interrupção das obras, o projeto precisou ser
revisado e adaptado às novas realidades.
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3.3.2. Tema prioritário 2: Equilíbrio Ecossistêmico
Inúmeros fatores contribuem para minar o equilíbrio do ecossistema, dentre eles o efeito estufa e consequente
aquecimento global, e a poluição. Localmente, algumas das principais causas são a rápida urbanização, disposição
de resíduos tóxicos em corpos d'água, erosão do solo, desmatamento e práticas agrícolas, entre outros. Os efeitos
dessa questão estão se tornando bastante evidentes em Teresina por meio de vários eventos, principalmente perda
de biodiversidade e infestação de insetos, animais e plantas, que por sua vez causam problemas de saúde pública
significativos e impactos socioeconômicos consideráveis.
O Capítulo 02 - tema prioritário 2 ilustrou como uma combinação de fatores que incluem choques e estresses têm
estado entre os fatores mais prementes por trás do desequilíbrio do ecossistema. São eles: poluição ambiental
incluindo contaminação do solo e da água, perda de vegetação causada por processos de urbanização e falta de
regulamentação apoiada por medidas de fiscalização, e incêndios florestais que estão se tornando mais frequentes na
região e na área metropolitana.
A seguinte revisão de políticas, planos e iniciativas, portanto, avalia o contexto da política e seus meios e mecanismos
subjacentes que estão relacionados a esses principais motores do desequilíbrio do ecossistema em Teresina. No
geral, os resultados desta revisão mostram que, até agora, o desequilíbrio do ecossistema não foi explicitamente
reconhecido como um problema sério, apesar de seus efeitos evidentes e riscos associados estarem tornando-se
mais frequentes, como infestações de insetos e plantas aquáticas, e ilhas de calor urbanas. Além disso, o equilíbrio do
ecossistema é tratado como um dividendo da adoção e implementação de certas políticas ou planos, ao invés de vê-lo
como uma questão central para a construção de resiliência e sustentabilidade.
Uma série de políticas e iniciativas estão em vigor, seja em nível nacional, estadual ou municipal, que embora não visem
diretamente abordar o desequilíbrio do ecossistema, apresentam alguns de seus objetivos e metas estão relacionados
ao tema em Teresina pela amplitude do escopo de tais políticas e sua natureza intersetorial, sendo as mais evidentes
aquelas focadas nas mudanças climáticas. Como exemplo, a Política Estadual de Mudanças Climáticas e Combate
à Pobreza foi adotada em 2011 pelo governo do Estado do Piauí, por meio de suas Secretarias e demais órgãos
competentes, com o objetivo de criar estruturas técnicas e regulatórias para desenvolver o Plano Estadual de Mudanças
Climáticas e Combate à Pobreza, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Piauí. O governo do
Estado também instituiu o ICMS Ecológico, que é um benefício fiscal concedido aos municípios que permite acesso a
fatia de recursos oriundos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Quanto maior o número de
projetos e ações ambientais de um município, maiores são as receitas que ele pode receber por meio dessa iniciativa.
De fato, este programa tem sido útil para Teresina, pois a cidade tem recebido recursos do governo estadual em face
da implementação de políticas ambientais e climáticas que são reportadas anualmente ao governo estadual.
Além disso, o Plano Estadual de Recursos Hídricos de 2010, que trata mais amplamente da gestão do ciclo da água,
inclui estratégias para fortalecer as capacidades estaduais de gestão de recursos hídricos, implementando ferramentas
de GIRH (como planos de bacias hidrológicas e sistema estadual de monitoramento de água). Este também inclui o
programa de expansão do abastecimento de água, medidas de mitigação para reduzir a contaminação de recursos
hídricos, controle da demanda de água e medidas de mitigação para reduzir os impactos induzidos por causas naturais
ou antrópicas sobre os recursos hídricos (reflorestamento de bacias hidrográficas, campanhas de conscientização,
sistemas de alerta precoce a enchentes, e mapeamento de áreas propensas a inundações).
No âmbito local, Teresina encontra-se em processo licitatório para elaboração de seu Plano de Ação Climática, que
incorporará a construção de cenários tendenciais, e estratégias de mitigação e adaptação aos impactos das mudanças
climáticas.
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina, recentemente aprovado em 2020, também tem o potencial
de abordar vários aspectos do desequilíbrio do ecossistema por meio da forte promoção de uma forma urbana
mais compacta e densificação do desenvolvimento ao longo dos corredores de trânsito, com o objetivo de reduzir
significativamente a expansão urbana e seu conseqüente desmatamento e perda de biodiversidade.
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Durante os anos de rápido crescimento urbano, a ocupação das margens dos rios Poti e Parnaíba ocorreu na ausência de um planejamento adequado e de regulamentos da construção. Esta deficiência em planejamento e monitoramento resultou em conexões clandestinas de esgoto bruto em dutos de drenagem de águas pluviais ou diretamente
em corpos d'água, que têm causado graves consequências para a saúde e meio ambiente, principalmente em áreas
carentes sem infraestrutura básica. Além dos efeitos da expansão espacial desregulada nessas áreas, o manejo inadequado do esgoto na cidade afeta a qualidade dos recursos hídricos, aumentando níveis de contaminação do solo
e de águas superficiais e subterrâneas. Com quase 70% da população de Teresina sem acesso a redes adequadas de
esgoto, sistemas de esgoto individuais como fossas sépticas e valas de infiltração são as únicas opções disponíveis
para a maioria dos moradores da cidade, levantando preocupações quanto à contaminação do solo, rios e lençóis
freáticos.
Ao lidar com a poluição ambiental, particularmente a contaminação do solo e da água, várias políticas e planos podem
ser consultados. A saber, a Política Nacional de Saneamento Básico, aprovada em 2007, estabeleceu as diretrizes
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Poluição ambiental

nacionais de saneamento básico para áreas urbanas. Um importante avanço nesse sentido foi a criação do SINISA Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, que orienta a coleta, processamento e disseminação de
informações sobre saneamento básico, para apoiar o monitoramento nacional das metas de saneamento nos níveis
nacional, estadual e municipal.
O Plano Municipal de Saneamento Básico foi adotado pela prefeitura local em 2016 e estabeleceu as metas municipais
para a oferta de saneamento básico. Como exemplo, o plano estabeleceu a meta de fornecer rede de esgoto a 33%
da população até 2019, e, de acordo com dados coletados pelo CRGP sobre infraestrutura básica, de fato a meta
de 33% foi cumprida no prazo. No entanto, conforme explicado no capítulo 2, esta cobertura ainda está abaixo os
padrões de referência estabelecidos pela CRPT para cobertura adequada da rede de águas residuais. Além disso, esta
cobertura limitada significa que a maioria das pessoas depende de métodos insustentáveis de eliminação de águas
residuais, levando a implicações ambientais e ameaças à saúde. Portanto, embora tenha um bom desempenho, a
implementação precisa de uma aceleração significativa, o que exigirá marcadas capacidades humanas, técnicas e
financeiras a nível local.
Sobre a gestão de resíduos sólidos, que contribui seriamente para a contaminação da água e do solo em Teresina
devido a métodos não sustentáveis de destinação dos resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, adotada
em 2010, representa uma legislação marcante nesse campo. Além de definir diretrizes para a política nacional de
resíduos sólidos, levou à criação de ferramentas úteis, como o sistema nacional de informação de resíduos sólidos,
onde os prestadores de serviço devem atualizar os dados sobre a gestão dos resíduos sólidos. Isto foi importante para
demandar os departamentos competentes a recolher, processar e fornecer informação sobre a gestão de resíduos.
Também compeliu os governos municipais a elaborarem os seus planos locais de gestão de resíduos sólidos como prérequisito para o acesso aos fundos nacionais neste sector. aspectos básicos nos quais esses planos devem enfocar.
Em resposta a esta lei nacional, Teresina elaborou seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
em 2018. O objetivo deste plano é a universalização dos serviços de recolha de resíduos e limpeza urbana. Estima-se
que o montante total de investimentos necessários para cumprir as metas de longo prazo do plano é da ordem de R$2
bilhões, com o aterro sendo a maior parcela desses investimentos, pois exigirão processos massivos de modernização
e adaptação e fechamento do aterro municipal. Não obstante, o plano apresenta algumas inadequações, pois carece
de uma estratégia de implementação robusta e abrangente. Como resultado, métodos insustentáveis de disposição
de resíduos continuam a ser o caso em Teresina, com aterros que representam sérios riscos ambientais para a
degradação do ecossistema.
Para amenizar esses riscos, o município vem realizando diversas iniciativas, como o Programa de Reciclagem de
Teresina, que oferece na cidade 21 postos de coleta seletiva onde os cidadãos podem entregar os resíduos separados
para reciclagem. O percentual de resíduos entregues para reciclagem ainda é baixo, mas vem aumentando rapidamente
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na cidade nos últimos anos (o total dobrou de 2017 a 2019). Além disso, o Programa Lixo Zero teve início em 2013, que
autoriza o município a cobrar multas sobre a disposição de lixo em espaços públicos.
Ressalta-se que, à semelhança de muitas cidades ao redor do mundo, parte da reciclagem de resíduos está
acontecendo em Teresina graças a catadores informais. No entanto,, quando não tratada adequadamente, a coleta
informal pode representar sérios riscos à saúde dos envolvidos. Uma iniciativa foi lançada recentemente (2020) com o
nome: Mulheres pelo Clima - Reciclagem, e que trabalha em estreita colaboração com diferentes grupos de mulheres
vulneráveis. O projeto visa apoiar mulheres pobres que trabalham na reciclagem de resíduos para melhorar suas
condições de trabalho por meio da construção de ecopontos de pré-tratamento. Em troca, essas mulheres recebem
bicicletas elétricas de carga para apoiar o trabalho de coleta.

Perda de Cobertura Vegetal

A rápida expansão urbana em Teresina significou perda significativa da cobertura vegetal nas últimas 2 décadas
como resultado de desmatamento para ocupação do solo. Embora ainda exista uma relevante cobertura vegetal na
cidade como parte de quintais, jardins privados e calçadas dentro de complexos residenciais privados, estes são
principalmente áreas verdes privadas desconectadas sem acesso para o público. Além disso, a cidade carece de
cobertura adequada de áreas verdes que podem formar redes verdes conectadas que fornecem habitats integrados
para a vida selvagem urbana, além de seu papel na melhoria da qualidade de vida na cidade.
Em suma, os principais fatores de estresse que levam à perda de vegetação em Teresina são o desmatamento, a perda
de vegetação urbana e infraestruturas verdes/ soluções baseadas na natureza insuficientes.
Em um nível mais amplo, duas políticas estão em vigor, embora não tratem diretamente da perda de vegetação na
área urbana. Trata-se da legislação nacional de 2015 do PAN-Brasil e da iniciativa PAE Piauí, porém ambos estão
mais direcionados ao combate à desertificação regional. O PAN-Brasil é uma lei ampla, que estabelece diretrizes e
mecanismos nacionais de apoio às áreas mais vulneráveis à seca. Possui maior área de atuação no interior do estado,
especificamente o sertão semi-árido. No entanto, Teresina beneficia-se indiretamente deste plano, pois tem o potencial
de evitar a migração rural para a capital devido aos impactos socioeconômicos da desertificação nas áreas rurais.
Já o PAE Piauí, que surgiu como resultado da lei do PAN Brasil, é um plano de ação estadual de combate à desertificação,
onde afirma que 67% da área do Piauí são suscetíveis à desertificação. No plano, Teresina é considerada dentro do
"entorno" do semiárido nordestino e não semiárido. Suas principais linhas de ação estão voltadas para a redução
da pobreza no semiárido, aumento da escolaridade, segurança alimentar, melhoria da infraestrutura de irrigação,
capacitação institucional e investimento em pesquisas nas universidades estaduais sobre adaptação às secas que
sempre foram características da região.
Como mencionado anteriormente, as taxas de cobertura verde na cidade são significativamente baixas de acordo com
os limites estabelecidos pelo CRPT para espaços verdes urbanos públicos mínimos. Nesse sentido, o município de
Teresina vem desenvolvendo uma série de políticas e iniciativas. No entanto, a maioria dessas iniciativas é bastante
recente e, portanto, é cedo para avaliar até que ponto eles podem resolver o problema da perda de vegetação em
Teresina. Abaixo - Programas e Projetos Adicionais -, um resumo de seus objetivos e metas é exibido. Em 2014 Teresina
adotou a Lei 4.555 / 2014 que obriga o setor da construção a plantar árvores em empreendimentos urbanos de baixa
densidade. Além disso, Teresina adotou o Programa Adote o Verde em 2014, que visa promover parcerias entre o
poder público e o setor privado e o terceiro setor, para a manutenção e conservação das áreas verdes municipais, a fim
de melhorar os espaços públicos e preservar o meio ambiente. As evidências mostram que o comprometimento com
este programa foi baixo, devido à falta de incentivos para o setor privado e as ONGs cooperarem.
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Teresina 2030: Estratégias de Soluções Baseadas na Natureza em Teresina e Reestruturação e criação de
parques ambientais
Este é um projeto local em desenvolvimento, a ser financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Abrange
vários eixos de desenvolvimento, incluindo as Estratégias de SBN em Teresina e a expansão da rede de parques verdes
urbanos. Estratégias de Soluções de Baseadas na Natureza em Teresina é uma iniciativa que visa testar o uso de SBN
para reduzir inundações em bairros específicos da área urbana de Teresina. A área piloto para este projeto é a região
sudeste, onde recorrentes inundações são relatadas. No que diz respeito à expansão das redes de parques públicos,
o município tem dois novos parques em construção, outros dois projetos de parque estão em desenvolvimento, e
projetos de quatro novos devem ser lançados para licitação após formalização do programa Teresina 2030.
O Plano Municipal de Arborização
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Programas e projetos adicionais

Embora este projeto tenha sido aprovado há vários anos, vários contratempos impediram o seu desenvolvimento
nos últimos anos. O município obteve o primeiro financiamento do plano por meio da CODEVASF, porém o processo
licitatório foi interrompido pelo Judiciário estadual para adequação do contrato às especificações por ele exigidas.
Porém, os valores dos financiamentos não atenderam a tais demandas, gerando um impasse de negociação e a perda
do prazo de implantação do fundo, tendo o município então que buscar novas possibilidades de financiamento e iniciar
um novo processo de contratação de recursos e posteriormente do plano. Nos últimos anos, a cidade conseguiu
adiantar uma nova possibilidade de financiamento, dentro do programa de crédito Teresina Sustentável CAF. 6 anos
depois, o município finalmente tem o plano em desenvolvimento. Espera-se que o plano traga o cadastro de arborização
para toda a cidade, e que seu plano de ação aumente a cobertura verde urbana e também proteja a biodiversidade.
GEF RIDE Grande Teresina
Este projeto já foi aprovado pelo GEF Internacional e UNEP, e agora se encontra em desenvolvimento. Especificamente,
encontra-se em fase de elaboração dos mecanismos de implementação. O projeto tem três resultados principais:
1. Planejamento Urbano Integrado: visa desenvolver capacidades institucionais para adaptar ferramentas de gestão
da RIDE Grande Teresina, incluindo plataformas de compartilhamento de dados entre municípios da região
metropolitana, plataformas de ações coordenadas e formação institucional de municípios.
2. Estudos de Nível Metropolitano: Focados principalmente no Plano Metropolitano de Saneamento Básico, Plano
Metropolitano de Resiliência, Mobilidade Metropolitana e Plano Metropolitano de Drenagem, entre outros planos.
3. Meio Ambiente e Biodiversidade: engloba estudos sobre mapeamento de ameaças à biodiversidade e estratégias
de conservação; estudos sobre mudanças sociais e demográficas, incluindo cenários de migração e impactos
econômicos relacionados às mudanças climáticas; e Plano de Gerenciamento de Ondas de Calor.
Alguns dos projetos que serão contemplados por esses estudos são: Zona de Baixas Emissões Teresina-Timon
(LEZ): Estudo para otimizar o uso de energia limpa renovável (integrado ao plano estadual de energia eólica /
solar); o Plano de Estruturação Urbana dos Centros Municipais de Teresina / Timon: (Diagnóstico / Plano de Ação
Habitação, Densidade, Patrimônio Construído, Zonas Verdes, Mobilidade, Drenagem, Clima, Emissões de Carbono);
LEZ Mobilidade (melhoria de ciclovias, ferry com energia solar Teresina-Timon, ônibus elétricos Teresina-Timon); LEZ
Espaços Públicos (Plantação de 2.000 Árvores ao longo das margens do rio, além de ciclovias e caminhos pedonais;
Concessões de Jardins Verticais / Tetos Verdes; Requalificação de Praças em Áreas Centrais; Iluminação LED); LEZ
Resiliência Climática (Sistema de Monitoramento de Temperatura e Qualidade do Ar e Alerta Antecipado de Ondas
de Calor, Incêndios, Inundações e Doenças Tropicais); LEZ Patrimônio Construído (apoio para restauração de prédios
históricos e arte urbana no Centro da cidade); LEZ Ruas Completas (retrofit de pavimentação, arborização, iluminação,
móveis, etc.)
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Mulheres pelo Clima - Hortas Urbanas
Este projeto foi selecionado pelo programa TAP/ICLEI para suporte no seu desenvolvimento e financiamento, sendo
um dos subeixos do projeto Mulheres pelo Clima. O foco aqui são as trabalhadoras hortícolas urbanas, e tem como
objetivo melhorar a infraestrutura de hortas urbanas, orientar e apoiar a criação de cooperativas, capacitar horticultoras
em agroecologia e finanças, desenvolver campanhas educativas e estimular a diversificação da produção, atendendo
às demandas do mercado local e aumentando a produção de alimentos orgânicos.
Projeto Uma Árvore na Minha Vida
O projeto desenvolveu um site através do qual as pessoas podem solicitar a ajuda do município sobre o tipo de plantas
que gostariam de ter nos seus jardins privados e como fazê-lo. Os especialistas então fornecem recomendações
sobre os tipos de plantas que as pessoas podem ter, com prioridade para as nativas, e deslocam uma equipe técnica
para realizar o plantio no domicílio do solicitante. No entanto, foi apontado nas oficinas consultivas com o Comitê
de Resiliência de Teresina que os pedidos de remoção de árvores continuam a superar os que solicitam o plantio de
árvores, algo que exige do município um melhor atendimento.

Teresina é a capital de um dos estados menos desenvolvidos do Brasil e historicamente sofreu as consequências de
uma relação centro-periferia nacional, distante ou à margem dos principais polos econômicos do país e de suas esferas
de influência. Portanto, o município não possui indústrias grandes e estratégicas, ou infraestrutura relevante. Esta
relação também deixou a região e a cidade mal servidas por redes nacionais e interregionais de transporte e cadeias
de abastecimento bem conectadas, o que, por sua vez, prejudicou o desenvolvimento e o crescimento econômico da
cidade.
Parte do capítulo 2, explica em detalhes os principais fatores por trás do limitado desempenho econômico em
Teresina, dentre eles: atratividade limitada para novos negócios, baixa diversificação econômica, economia informal e
produtividade reduzida; e que todos juntos levaram a implicações marcantes em termos de baixos níveis de emprego,
e reduzidas receitas municipais. A revisão a seguir se concentrará em políticas, planos e iniciativas em nível nacional,
estadual e municipal, destinadas a estimular o desempenho econômico da cidade.
No geral, a revisão mostra que, embora exista um portfólio diversificado de políticas, iniciativas e programas a este
respeito, a maioria tenta resolver os sintomas do baixo desempenho econômico em vez de atacar as causas básicas,
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3.3.3. Tema prioritário 3: Desempenho Econômico

como conectividade fraca e integração econômica regional, bem como diversificação econômica inadequada. Isso
será ilustrado com mais detalhes por cada fator ao longo do qual esta revisão é organizada.
Deve-se observar que as estratégias de desenvolvimento econômico da cidade e estado e respectivo orçamento
governamental são definidos a cada quatro anos como parte do PPA - o ciclo orçamentário municipal/estadual. Cada
ciclo começa durante o segundo ano do mandato de prefeito / governador e vai até o final do primeiro ano do próximo
governo. Dessa forma, municípios e estados são obrigados a apresentar todas as ações governamentais planejadas
e orçamentos necessários ao longo do ciclo de 4 anos, que são então aprovados pelo corpo legislativo. Teresina está
chegando ao fim do ciclo atual, o que significa que a preparação para o próximo ciclo será iniciada em breve.

Atratividade limitada para novos negócios

Os principais estresses são a desconectividade do mercado, normas e regulamentos nacionais, serviços públicos
limitados e escassez de capital e recursos humanos.
Uma combinação de políticas e iniciativas está em vigor com o objetivo de incentivar o empreendedorismo na cidade e
atrair negócios. Em nível nacional, políticas proeminentes são a Lei Complementar nº 128/2008 - que cria a figura do
Microempreendedor Individual - MEI, e a Lei Complementar nº 123/2006 - Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Esta
legislação nacional abrange os microempresários individuais, bem como as micro e pequenas empresas, definindo um
regime fiscal simplificado. Os incentivos oferecidos por meio dessa legislação são determinados níveis de isenções
fiscais e requisitos burocráticos para facilitar o processo de constituição do negócio.
Na prática, várias iniciativas nacionais têm sido adotadas recentemente com o objetivo de auxiliar as prefeituras na
atração de empresas por meio da oferta de incentivos e apoios financeiros, nomeadamente o PRONAMPE 2020,
programa nacional de apoio às micro e pequenas empresas, e a Linha de Crédito do BNDES a Pequenos Negócios
através de um programa nacional de crédito iniciado para gerenciar os efeitos da crise da COVID-19 nas pequenas
empresas.
Em nível local, o Banco Popular de Teresina (BP) é um banco municipal que visa oferecer linhas de crédito a
microempresas e microempreendedores individuais. Até agosto de 2019, o montante de R$ 1.863.172,98 foi destinado
para microcréditos. A instituição promove geração de renda e empregos para a população de baixa renda em Teresina.
Uma das ações mais proeminentes em nível local para gerar um ambiente atraente para os negócios da cidade é a
Teresina Competitiva, com financiamento pelo Banco Mundial. Essa estratégia foca nas maiores cadeias de valor da
183

Capítulo 3: Trajetórias de Desenvolvimento Urbano e Resiliência

cidade: saúde, construção, e educação, buscando entender e apreender quais aspectos exigem ajustes por parte do
governo municipal ou estadual para ofertar um melhor ambiente de negócios. Além disso, tenta reduzir a burocracias
para essas empresas e buscar novos investimentos. Depois de 2015, esta tem sido uma das principais estratégias
para planejar a longo prazo o crescimento econômico da cidade.
Além de incentivos e apoio financeiro, outras políticas e iniciativas foram definidas para combater ineficiências
administrativas e o desenvolvimento de capacidades. No caso do primeiro - ineficiências administrativas -, a Iniciativa
Nacional Brasil Eficiente foi criada em 2017 para reunir medidas para desburocratizar, modernizar e melhorar a
prestação de serviços à sociedade. Entre seus principais resultados está o Portal de Serviços - plataforma que reúne
diversos serviços públicos com o objetivo de eliminar filas e reduzir custos; a Carteira Nacional de Habilitação Digita; e
o INSS Digital, que realiza consultas previdenciárias, extração e agendamento de fiscalizações. Além disso, de acordo
com esta iniciativa, os cidadãos deixaram de ser obrigados a apresentar documentos impressos que já se encontram
na base de dados do governo. Desta forma, a política é vista como capaz de prevenir fraudes, reduzir custos e agilizar
processos administrativos.
A REDESIM é uma outra iniciativa nacional, em vigor desde 2007, que integra os processos de todos os órgãos e
entidades responsáveis pelo registo, alteração, cancelamento e licenciamento de pessoas jurídicas, através de um
único registro de dados e documentos, acedido através do Portal REDESIM . O portal integra também um conjunto
de sistemas informatizados e interoperáveis que foram colocados à disposição dos cidadãos para a realização
de processos de registo e legalização de entidades. Observe que esta plataforma agora incorpora plataformas
semelhantes em níveis inferiores, como as iniciativas estaduais Piauí Digital e Teresinense Digital.
Enquanto o Piauí Digital (fundada em 2016) é responsável pelo registro e licenciamento de empresas no estado, o
Teresinense Digital (2020) visa transformar totalmente a execução de serviços administrativos municipais para os
modos online, principalmente após a crise da COVID-19. A iniciativa representa a adesão plena da capital piauiense
à Rede Nacional de Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios - Redesim. A estimativa é
que o novo tempo médio de abertura de uma empresa seja de 45 dias em Teresina, média semelhante à do Rio de
Janeiro, em contraposição à média atual de 110 dias para abrir um negócio em Teresina. Para que esta iniciativa se
concretizasse, foram revistos os processos internos municipais, de forma a definir claramente as competências dos
diversos atores Municipais e Estaduais na constituição de empresas.
Iniciativas semelhantes vêm ocorrendo para viabilizar outros serviços administrativos, como o Construa Fácil,
um sistema online ativo desde 2018 que descomplica os trâmites burocráticos necessários para a obtenção do
licenciamento das obras civis em Teresina. Antes, o processo de licenciamento do prédio era presencial e em papel.
Agora, arquitetos e engenheiros podem exigir a licença de construção em todos os modos online.
Além disso, o município de Teresina iniciou em 2018 o processo de financiamento do Plano de Dados Abertos de
Teresina com o objetivo de: (1) construir um inventário integrado de dados que devem ser acessíveis ao público por
diferentes departamentos do governo local; (2) estruturação do processo de abertura de dados na cidade (ou seja,
definição de funções e responsabilidades claras e fluxo de trabalho); (3) desenvolver a plataforma de dados abertos
da cidade; (4) treinamento e suporte para upload de dados na plataforma. O plano já está em processo de licitação.
Como se pôde constatar, existe uma tendência clara para a digitalização dos serviços administrativos municipais nos
diferentes níveis de governo, o que tem potencial para facilitar massivamente as operações comerciais, especialmente
no nível local. No entanto, mais esforços são necessários para garantir a integração total de tais serviços e evitar a
fragmentação e o trabalho em silos.
Quanto à promoção da capacitação, vários planos e iniciativas locais vêm sendo realizados, sendo o mais direto
o conjunto de Programas de Formação Profissional na FWF, que é uma secretaria local com a função de treinar
e qualificar a força de trabalho em Teresina. A FWF oferece diversos programas de qualificação profissional como
"Profissionalizar Teresina, Profissionalizar Mulheres, Programa Meu Primeiro Emprego". As competências oferecidas
variam, desde cursos de TIC (incluindo software), cabeleireiro, organização de eventos, marketing em mídia digital,
secretariado, manutenção de telefones celulares, etc. Em 2019, o departamento treinou mais de 2700 pessoas na
cidade. O Profissionalizar Mulheres ofereceu 14 cursos para 294 mulheres, incluindo pintura de edifícios, manutenção
de telefones celulares, marketing em redes sociais, culinária, artesanato, etc.
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empresários de bairro para fortalecer a economia das comunidades,, gerar riqueza e aumentar o emprego.
O Tecnologia Comercial e Criativa, teve início recentemente, em 2020, com o objetivo de formar, financiar e acompanhar
pequenos empreendedores para utilizarem recursos e ferramentas tecnológicas e de comunicação na divulgação dos
seus produtos e serviços e na concretização de vendas, ações de reinserção e mecanismos de apoio ao negócio para
se adaptar às novas situações implicadas pela pandemia COVID-19.
Ao abordar os impactos da COVID-19, o programa Teresina Ativa (Recuperação Econômica pós COVID-19) foi
recentemente desenhado. Visa criar uma política de recuperação da economia da cidade impactada pela pandemia do
Coronavírus por meio de articulação institucional de apoio às empresas locais, incluindo a identificação de soluções de
crédito, apoio no desenvolvimento de novos produtos, serviços e estratégias administrativas e a construção de novas
parcerias para promover a pesquisa e a inovação tecnológica.

Baixa Diversidade Econômica
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Numa escala espacial mais localizada, em 2019 foi criado o Empreende Bairro, que tem como objetivo formar

A baixa diversidade econômica em Teresina é atribuída a vários problemas, a saber: fraca conectividade regional,
baixa atração de negócios, falta de capital humano qualificado, carência de estratégias desenvolvimento e de gestão
de crescimento, e limitado acesso a créditos para um amplo espectro de empreendedores. A taxa de juros no Brasil
agora é elevada em comparação a outros países, apesar das reduções recentes devido às taxas de inflação. De acordo
com muitos observadores, tanto o estado quanto o município não tiveram significativo sucesso na formulação de
estratégias de desenvolvimento econômico.
A análise a esse respeito mostra que, embora várias políticas e planos tenham sido adotados em diferentes níveis
de governo, falta ainda uma estratégia abrangente no nível local que toque diretamente na questão da diversificação
econômica na cidade.
No âmbito nacional, foi adotado em 2019 o Plano de Ação Indústria 4.0 - um plano estratégico que orienta a atuação
de diversas instituições a nível nacional para a promoção e estruturação de indústrias nesse setor. O plano é traduzido
para o nível local por meio de programas de diferentes agências ativas localmente, como os escritórios locais da
FIEPI e do SEBRAE/PI. Para o estado do Piauí, são 63 iniciativas mapeadas que podem ser conferidas aqui: www.
mapeamento40.mctic.gov.br/#/map-iniciativas.
Em nível regional, em 2016 foi aprovado o Piauí 2050 - Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado. O plano
inclui um conjunto de ações que se relacionam ao desenvolvimento econômico de Teresina. Em particular, Teresina
está inserida nas áreas de oportunidade de investimento para Turismo (negócios), Mineração Não Metalúrgica e
Infraestrutura; e está alinhado ao Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS, 2011) de
Teresina.
A nível local, o Programa Teresina Sustentável inclui a ação de Melhoria da Governança Municipal (financiamento
pela CAF), iniciada em 2018, compreendendo um programa de formação de servidores nas áreas de Inovação Pública,
Governo Aberto e Resiliência Urbana. Atualmente está em processo de contratação de consultoria para realização do
treinamento.
Também em nível local, o Programa THEch, ativo desde 2018, é um pólo de inovação que visa fomentar os negócios de
TI e apoiar a inovação no município, implementado em uma parceria público-privada. Mais especificamente, a criação
do TEch veio para fomentar o empreendedorismo, a inovação e a cultura produtiva, bem como promover a pesquisa, o
ensino e o desenvolvimento institucional para a realização de estudos e atividades de apoio ao município de Teresina.
O município de Teresina é o principal ator na viabilização da atuação desse pólo por meio da otimização do Programa
de Inovação de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC). O THEch está dividido
em 5 eixos principais: THEch Maker, THEch Valley, THEch Educação, THEch Startups e THEch Investments. O públicoalvo são jovens que desenvolvem aplicativos, abrem startups, com o objetivo de transformar a cidade em um celeiro
de projetos inovadores em diversas áreas, e a criação de um espaço de tecnologia na Praça Ocílio Lago.
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Produtividade reduzida

Embora a produtividade reduzida seja normalmente resultante de diversos fatores econômicos e sociais moldados
pelas políticas fiscais e regulatórias existentes, no nível local, fatores adicionais, nomeadamente a mobilidade urbana,
têm o potencial de exacerbar a baixa produtividade, e isso é particularmente relevante em Teresina. Portanto, como
pode ser observado nas políticas, planos e iniciativas apresentadas a seguir, há um foco claro na abordagem das
questões de mobilidade em Teresina.
A mobilidade urbana, a nível nacional, é orientada pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012, que
estabelece que os municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar e manter atualizados seus planos de
mobilidade urbana, com foco nos modais ativos e mais sustentáveis e a priorização do modal público em relação
ao privado motorizado. Atualmente, ter um plano de mobilidade aprovado é condição para o acesso aos recursos
nacionais do setor.
Assim, algumas iniciativas a nível nacional foram adotadas para apoiar o financiamento de planos de mobilidade e
suas estratégias a nível local, com destaque para a iniciativa Avançar Cidades - Mobilidade, aprovada em 2017. Nesta
iniciativa, Teresina cadastrou 2 propostas: Revisão do Plano de Mobilidade e o retrofit das ruas do centro da cidade,
porém não selecionados para financiamento até o momento. No entanto, a cidade conseguiu obter financiamento para
estas propostas por outros mecanismos de financiamento. Ainda em nível nacional, o REFROTA foi lançado em 2017,
sendo um programa de crédito que visa facilitar o financiamento de operadores privados para atualização da frota de
ônibus urbanos e operadoras em Teresina têm se beneficiado desse programa.
A nível local, , Teresina iniciou a operação de seu Sistema de BRT INTHEGRA em 2018. No entanto, a operação total do
sistema se encontra suspensa devido à crise de COVID-19. Isso aponta questões relativas à capacidade adaptativa do
sistema para lidar com tal crise, sugerindo a necessidade de uma séria revisão de como o sistema é operado.
Atualmente, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Teresina está em elaboração. Este plano é financiado
dentro do Programa Teresina Sustentável, financiado pela CAF. O programa atua em diversos eixos e busca a melhoria
do desenvolvimento econômico, social e ambiental de Teresina, visando principalmente à melhoria da mobilidade,
das qualidades urbano-ambientais e da gestão municipal. Entre as várias intervenções previstas estão a avenida Via
Sul e a requalificação urbana da Vila da Paz, a 2ª fase da reforma do Mercado Central, o parque florestal fóssil, com a
construção do Museu de Paleontologia, a elaboração do o projeto e investimento no sistema cicloviário de Teresina,
entre outras obras e ações.
Além disso, Teresina foi selecionada para o grant Euroclima+ com proposta de Inovação para Mobilidade em 2018
pelo fundo EU/DEVCO. O programa se concentra na promoção de práticas inovadoras por meio da aproximação entre
tecnologia e participação social para melhorar a qualidade do transporte público e adesão ao modal. Neste ponto,
o projeto já produziu um diagnóstico do transporte público, e o mapeamento de diversas tecnologias que podem
contribuir para a solução dos problemas levantados por pesquisas, levantamentos e oficinas de consulta pública. A
próxima etapa é um concurso de inovação aberta de projetos pilotos para resolver esses problemas.
Adicionalmente, Teresina foi escolhida para ser uma das cidades beneficiadas pelo Programa de Cooperação Técnica
BID/Brasil DOT 2019, cujo objetivo é fornecer ao departamento de planejamento urbano as habilidades técnicas para
melhorar os planos e políticas para estratégias de desenvolvimento orientado para o trânsito. A cooperação técnica
prestada se dá por meio de capacitação na forma de workshops e eventos de treinamento.
No entanto, a cidade carece de uma avaliação integrada adequada da infraestrutura logística. A cidade está atualmente
desenvolvendo uma estrutura de PPP para um novo aeroporto, uma vez que a expansão do atual é restrita devido à
sua localização, e a cidade carece de poder de negociação frente a outros hubs nacionais para o financiamento de um
novo aeroporto junto ao governo nacional, ao que pese as várias tentativas realizadas.
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informal, que é significativa em Teresina e tem resultado em graves implicações socioeconômicas, além de seus
impactos na receita pública municipal. Importantes iniciativas foram desenvolvidas para sanar deficiências na
arrecadação de receita pública municipal e eficiência do gasto público, embora não abordando a economia informal,
com destaque para o Programa "Gestão Cidadã" (2015), ainda em andamento. O programa visa otimizar gastos
em todos os órgãos municipais de Teresina para superar os efeitos da crise econômica nacional e a consequente
queda nas transferências financeiras nacionais e estaduais às autarquias locais O Programa contempla 149 acções
propostas para otimizar as despesas e manter o equilíbrio financeiro, passando agora a concentrar-se na recuperação
das finanças municipais no rescaldo da crise da COVID-19.
Outra ação da cidade na otimização dos gastos municipais é a adoção do Colab Teresina, um sistema de gerenciamento
interno adicionado a um aplicativo móvel para colaboração e monitoramento de serviços públicos pelos cidadãos.
Por meio do aplicativo Colab, os cidadãos podem notificar e abrir solicitações ao município (exemplo: buracos no
pavimento, iluminação não funcionando, lixo na rua, serviço não operacional, etc). O aplicativo abre uma solicitação
formal (com um ID) por meio da qual os cidadãos podem verificar o andamento dessa solicitação. Além disso, por
meio desse serviço, o município realiza pesquisas públicas, onde os usuários podem responder diretamente pelo
aplicativo ou página web.

Capítulo 3: Trajetórias de Desenvolvimento Urbano e Resiliência

A análise acima indica que há uma deficiência de políticas ou estratégias claras para abordar a questão da economia

Em relação a políticas de estímulo ao emprego, o município criou Conselho Municipal do Emprego - COMETE, que
reúne vários sindicatos de trabalhadores da cidade regularmente para avaliar e aprovar as políticas de emprego em
Teresina. Em 2019, o conselho concedeu incentivos fiscais a 3 empresas com investimentos estimados em R$ 47,3
milhões, por meio dos quais serão gerados 382 empregos diretos na cidade. Conforme apontado no Capítulo 2, a taxa
de desemprego local em Teresina é superior à média nacional, mas inferior à regional. Os dados demonstram uma
maior vulnerabilidade econômica na região, que pode ser mais impactada por futuras crises financeiras. Com a atual
crise da COVID-19, em caso de fraca recuperação econômica, o aumento do desemprego é um risco que deve ser
considerado.
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Síntese e Diagnóstico
Este capítulo reúne as conclusões apresentadas nos capítulos anteriores deste relatório, no sentido de delinear
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uma síntese integrada das conclusões e fornecer um diagnóstico da resiliência urbana em Teresina. Utilizando as
características da resiliência como um quadro de avaliação, este capítulo está dividido em duas partes: síntese e
diagnóstico. Enquanto o primeiro fornece uma ilustração combinada de riscos e limitações em Teresina, o último
avalia os esforços do desenvolvimento urbano na cidade usando características de resiliência como critérios.

4.1. Síntese
Como visto no capítulo anterior, já existe uma infinidade de estratégias, planos e programas que endereçam as
questões prioritárias declaradas, o que implica que, embora muitos sejam relativamente recentes, se devidamente
implementados e aplicados, Teresina estará bem encaminhada para lidar com muitos de seus riscos e alguns de
seus temas prioritários. Portanto, deve-se por um foco em mecanismos de implementação e sua governança, e até
que ponto eles incorporam os princípios e características da resiliência urbana, em vez de criar e desenvolver novas
medidas. Com base nas conclusões dos capítulos anteriores, a saber, capítulos 2 e 3, as seguintes observações são
inferidas:

Ϙ

O Nordeste do Brasil é visto como uma das regiões menos desenvolvidas do país. Teresina como capital do estado
do Piauí enfrenta não apenas as dificuldades gerais de desenvolvimento da região, mas também a consequente
dinâmica interna que isso gera em termos de movimentos migratórios de áreas rurais e cidades menos desenvolvidas
do Piauí para Teresina, onde o acesso a empregos, recursos e serviços é relativamente melhor, bem como enfrenta
também uma disputa por serviços públicos entre população residente e entorno. Estas dinâmicas intensificam a
pressão sobre os recursos disponíveis, expandindo a economia informal, minando a capacidade fiscal municipal,
exacerbando a pobreza e a desigualdade, e desencadeando novos riscos na cidade.

Ϙ

Em geral, a maioria dos riscos plausíveis e presentes em Teresina se origina no sistema urbano devido à existência de
vulnerabilidades prolongadas em vários níveis, ao invés de ser impulsionado por fatores ou eventos naturais externos.
No entanto, as tendências contínuas das mudanças climáticas sugerem que os eventos externos aumentarão em
frequência e intensidade, como chuvas intensas e ondas de calor severas. Isto demonstra que,, embora a cidade
precise urgentemente enfrentar vulnerabilidades existentes tais como garantir acesso universal a serviços básicos
urbanos e sociais, construir e fortalecer infraestruturas preventivas, promoção de processos coordenados e
integrados de gestão e governança, para citar apenas alguns, Teresina também precisa de estratégias de adaptação
para as novas realidades representadas pelas mudanças climáticas e eventos globais, como a pandemia COVID-19.

Ϙ

A cidade está priorizando investimentos essenciais para garantir a cobertura adequada dos serviços básicos
urbanos, como abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos e saneamento (embora ainda bastante deficiente)
e sistemas de drenagem. No entanto, esses esforços não foram acompanhados de forma adequada por estratégias
para assegurar o manejo sustentável e o desenvolvimento e crescimento urbano ambientalmente correto. Por
exemplo, a maioria das políticas e planos revisados em termos de sistemas de resíduos sólidos, saneamento e
drenagem carecem de estratégias de tratamento de resíduos, gestão de aterros e estações de tratamento de águas
residuais e tratamento, e reutilização de águas pluviais.

Ϙ

Talvez um dos principais fatores que limitam a resposta efetiva aos atuais problemas de construção de resiliência em
Teresina seja a multiplicidade de níveis de governo, sobreposição de jurisdições e as dificuldades que isso representa
em termos de coordenação intergovernamental, especialmente a coordenação vertical. Ficou ilustrado por meio
de muitas das políticas analisadas que a coordenação intergovernamental significa um ciclo de planejamento
prolongado e processos de aprovação que, em muitos casos, resultam na perda de oportunidades de financiamento
ou impasses na implementação. Além disso, tais sobreposições em Teresina têm dimensões espaciais onde
muitas partes da cidade, especialmente aquelas consideradas áreas de risco ao longo dos rios, estão sujeitas a
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competências de diferentes níveis de governo. Para a construção de resiliência em particular, isso tem sido muito
desafiador, pois os processos de tomada de decisão nessas áreas são descritos como burocráticos e controversos
em algumas incidências, especialmente aquelas relacionadas a políticas de habitação, desenvolvimento econômico
e conservação ambiental.
Ϙ

Tanto a capacidade humana quanto a financeira são os obstáculos relevantes para definição de abordagens
inovadoras para construção de resiliência urbana e possibilidades de transformação positiva. Embora o município
tenha obtido progressos notáveis na redução do déficit financeiro por meio do aumento da eficiência de seus
processos administrativos, é necessário avanços em termos de fortalecimento do desempenho econômico urbano,
algo que exige a intensificação de esforços de advocacy em nível estadual, nacional e internacional para melhorar a
conectividade regional e nacional da cidade e a integração econômica..

4.2. Diagnóstico para construção de Resiliência Urbana
em Teresina
Características da Resiliência Urbana
A imagem a seguir articula as características de uma cidade resiliente, descrevendo o que se compreende ser
resiliente - ser persistente, adaptável, e inclusivo - e como a resiliência pode ser alcançada - através da ação
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Persistente

COMO

Integradora

Adaptável

Reflexiva

Inclusiva

Transformativa

Uma cidade persistente antecipa os impactos para se preparar ante a choques e estresses
atuais e futuros. Ela cria robustez ao incorporar mecanismos de enfrentamento para resistir
a perturbações, protegendo pessoas e ativos. Incentiva também a redundância em suas
redes, através de capacidade extra e back-ups, para manter e restaurar serviços básicos,
garantindo confiabilidade durante e após pertubações.

Adaptável

Uma cidade adaptável considera não apenas os riscos previsíveis, mas também aceita
as incertezas atuais e futuras. Para além da redundância, diversifica os seus serviços,
funções e processos estabelecendo alternativas, sendo engenhosa em sua capacidade de
reaproveitar o capital humano, financeiro e ativos. Possui flexibilidade que permite absorver,
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Persistente

adaptar-se e evoluir em face a mudanças circunstanciais, respondendo dinamicamente e
transformando a mudança em oportunidade.
Inclusiva

Uma cidade inclusiva está focada nas pessoas e compreende que ser resiliente implica
proteger cada pessoa de qualquer impacto negativo, reconhecendo que aquelas em
situação de vulnerabilidade estão entre as mais afetadas pelos riscos. Assim, ela se
empenha ativamente por inclusão social, promovendo a igualdade, a equidade e a
salvaguarda dos direitos humanos, bem como promove a coesão social e capacita a
participação abrangente e significativa em todos os processos de governança, a fim de
desenvolver resiliência.

Integrada

Uma cidade integrada reconhece que é composta e influenciada por sistemas indivisíveis,
interdependentes e interativos. Ele combina e alinha diferentes lentes para garantir
uma ação holística, coerente e que apoiem mutuamente uma causa comum. Permite,
assim, uma colaboração transdisciplinar que incentiva a comunicação aberta e facilita
a coordenação estratégica, apoiando o funcionamento coletivo da cidade e garantindo
mudanças de longo alcance, positivas e duradouras.

Reflexiva

Uma cidade reflexiva entende que seu sistema e arredores estão mudando continuamente.
Está ciente de que as tendências anteriores moldaram os processos urbanos atuais, mas
reconhece seu potencial de transformação por meio de choques e estresses ao longo
do tempo. É reflexiva por transmitir a capacidade de aprender com o conhecimento,
experiências anteriores e novas informações, como também de aprender fazendo e
instalando mecanismos para examinar iterativamente seus progressos, bem como
atualizar e melhorar sistematicamente suas estruturas.

Transformativa

Uma cidade transformativa adota uma abordagem proativa para construir resiliência a fim
de gerar mudanças positivas, se esforçando ativamente para aliviar e, em última análise,
erradicar as circunstâncias insustentáveis. Ela estimula a criatividade e busca soluções
inovadoras e voltadas para o futuro que, com o tempo, criam um sistema que não está
mais sujeito a riscos. Uma cidade transformadora é focada e orientada por objetivos em
direção a uma visão compartilhada da cidade resiliente.

É evidente que há um esforço concertado e contínuo para construir características de persistência na cidade - para
garantir que os riscos previstos sejam avaliados, e levados em conta para mitigação e adaptação,, e os sistemas
relacionados são tornados mais robustos em termos de gestão do ciclo da água e até certo ponto para manutenção do
equilíbrio ecológico. Estes esforços envolvem vários programas e projetos, desde o nível nacional ao local, em diferentes
fases de execução, embora permaneça aqui o desafio de implementar tais medidas, muitas das quais requerem
soluções tecnológicas e financiamentos significativos, e ampla cooperação entre vários atores. Esses esforços não
são evidentes no caso da ação para o desempenho econômico, pois a cidade continua altamente vulnerável a choques
financeiros devido à baixa diversificação econômica e à conectividade regional.
A cidade está gradativamente, embora lentamente, se adaptando a alguns desafios postos por sua localização e
contexto, por meio de várias legislações e planos, recentemente aprovados ou em desenvolvimento, bem como
investimento em estratégias de adaptação às mudanças climáticas, Soluções Baseadas na Natureza e construção
de parcerias estratégicas com atores estaduais, nacionais e internacionais para garantir financiamento neste campo
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e superação de barreiras técnicas e financeiras encontradas. No entanto, o processo é descrito como muito lento e
inadequado para lidar com as mudanças em andamento.
Ao lidar com a gestão ineficiente do ciclo da água, a cidade reconhece como essencial a distribuição inclusiva de
recursos e acesso aos serviços básicos para redução de pressões sobre o sistema natural e alívio de vulnerabilidades
na cidade. Portanto, provê atenção especial à prestação de serviços e aumenta o acesso à terra e habitação. No entanto,
para garantir um desenvolvimento mais inclusivo, a cidade precisa promover ainda mais a participação pública ativa
na tomada de decisões, o que requer o fortalecimento da sociedade civil e do terceiro setor e a oferta de incentivos
para garantir esta participação ativa, especialmente dos mais vulneráveis e da população em situação de risco. Quanto
ao desempenho econômico, garantir o desenvolvimento inclusivo envolve esforços significativos para a integração do
setor informal na cidade e a redução das taxas de emprego, aspecto que ainda não tem recebido suficiente atenção.
Processos integrados de gestão e governança, e coordenação interdepartamental, estão bem encaminhados no
nível municipal por meio de uma série de programas e iniciativas recentes que visam melhorar o acesso a recursos
financeiros, a eficiência dos processos administrativos e aumentar a atratividade da cidade para as empresas. Esses
esforços ainda são insuficientes nos níveis verticais de governo (entre o município, o governo estadual e o governo
nacional). Essa questão representa grandes desafios para a cidade quando se trata de abordar questões multiescalares,
como temas ambientais e ecossistêmicos, ou integração econômica.
Talvez essas barreiras à gestão e governança integradas expliquem a limitada capacidade de auto-aprendizagem e
reflexividade da cidade para fazer um balanço das mudanças contínuas no sistema urbano e outros sistemas interrelacionados, aprender com as experiências anteriores e o conhecimento local acumulado. Isso é mais evidente quando
se trata de desenvolvimento espacial, habitação, economia informal, degradação de ecossistemas, entre outros.
Políticas e planos recentes, em diferentes níveis de governo, sugerem uma forte tendência de criação de um ambiente
favorável a mudanças transformadoras na abordagem de questões como a gestão ineficiente do ciclo da água e alguns
motores de desequilíbrio ecossistêmico. No entanto, a ausência de mecanismos de implementação claros, juntamente
com um sistema burocrático e as limitadas capacidades humana, técnica e financeira, restringe abordagens inovadoras
cruciais para a realização de tais transformações. No entanto, no que diz respeito ao desempenho econômico, embora
exista um portfólio diversificado de políticas, iniciativas e programas a este respeito, a maioria atua nos sintomas do
baixo desempenho econômico em vez de atacar as causas básicas, como baixa conectividade e integração econômica
regional, como bem como baixa diversificação econômica.
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Resiliência e Sustentabilidade
Da Priorização às ações
A elaboração de Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade é resultado da reflexão coletiva entre
diversas esferas, incluindo atores locais, regionais, nacionais e internacionais; assim como diferentes setores do
governo, sociedade civil e entidades privadas. Esta reflexão foi construída a partir de uma compreensão profunda
das causas e efeitos de riscos e seus vetores, dos fatores contextuais que limitam a tomada de decisões e ações
em Teresina, assim como dos assuntos que necessitavam priorização e ações mais abrangentes. A colaboração de
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múltiplas partes interessadas permitiu o desenvolvimento de uma Teoria de Mudança, centrada na busca por pontos
específicos de intervenção, minimizando os impactos das ações e atividades recomendadas em Teresina para os três
assuntos prioritários: Gestão do Ciclo da Água, Equilíbrio Ecossistêmico e Desempenho Econômico.
Estes pontos de intervenção também consideraram em sua análise o cenário atual de planos, políticas e iniciativas planejadas ou em andamento -, que tocam estas questões e influenciam a trajetória de resiliência urbana da cidade.
Também foram consideradas ameaças e desafios futuros relevantes, como a evolução da pandemia COVID-19, seus
impactos na resiliência econômica local e os impactos estimados de curto, médio e longo prazo causados por cenários
potencialmente perigosos de mudança climática. Neste processo, o CRGP e o Município de Teresina realizaram
cinco oficinas para discutir possíveis caminhos, bem como sua viabilidade, suposições e riscos. Como resultado, os
especialistas do CRGP, juntamente com a cidade e os atores locais interessados, formularam as linhas de intervenção
lógica que resultaram nas Linhas de Ação propostas abaixo.
Finalmente, à medida que os estudos e pesquisas empíricas enfatizam cada vez mais os vínculos entre a identidade do
lugar, a relação entre as pessoas com o ambiente e o aumento da resiliência (Fried, 2000), é notório que a integração
dos setores culturais de Teresina nestes esforços foi fundamental. A identidade da cidade, sua relação histórica com os
rios, com a natureza e o calor característico que faz parte de seu imaginário, não pode ser negligenciada na formulação
de ações. Para as ações recomendadas, isto implicou em manter suas essências ou gerar uma relação socioespacial
que aumente ainda mais o vínculo com o lugar que, como muitos estudos indicam, aumenta os sentimentos de
estabilidade, capacidade de morar, capital social e, portanto, resiliência social.
Este capítulo apresenta o roteiro para a cidade agir sobre seus temas prioritários propondo atividades que
possam contornar os desafios contextuais, aproveitar as oportunidades da cidade e potencializar os resultados do
desenvolvimento sustentável, além de aumentar a resiliência urbana dentro do governo local. Ele apresenta a visão
da cidade para um futuro mais resiliente, com seus objetivos desejados na abordagem de cada questão prioritária,
o percurso desde a priorização até a elaboração de políticas efetivas, e as Linhas de Ação para cumprir com estes
objetivos.
A próxima seção está organizada pelas seguintes Linhas de Ações:

A Institucionalização da Resiliência Urbana no Planejamento da Cidade e nas
Operações do Governo Local
Apesar do papel ativo do governo local em Teresina na liderança dos processos de diagnóstico de resiliência e na
construção de consenso em torno de um conjunto de ações, se mantém o risco de que as ações não sejam implementadas (devido à rotatividade de pessoal, ciclos eleitorais, etc.) como planejado a longo prazo, a menos que o
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pensamento de resiliência esteja bem embutido no trabalho diário do município e integrado nas políticas dos departamentos municipais, na tomada de decisões e na forma de trabalhar.
Durante toda a implementação do projeto, a necessidade de criar uma estrutura de compreensão coletiva sobre a
resiliência urbana foi comumente acordada entre todas as partes interessadas envolvidas, incluindo os departamentos
municipais. O objetivo foi implementar as ações de forma eficaz e eficiente, sustentando o compromisso do município
e dos atores locais com as metas e objetivos deste projeto - fortalecendo a resiliência da cidade -, para além da vida
útil do projeto.
Como principal linha de ação, a institucionalização do pensamento e planejamento resiliente no governo local é composto
por inúmeras atividades organizacionais, de capacitação e conscientização, como por exemplo a formalização do
papel do Comitê de Resiliência e a alocação de recursos necessários para suas demandas, promovendo debates sobre
desenvolvimento econômico, mobilidade e meio ambiente, engajando o público jovem na promoção do pensamento
resiliente, dentre outros. (Veja a seção 5.1 para mais detalhes)

Aprimorar os Mecanismos de Gestão Urbana para um Desenvolvimento Urbano
Sustentável
já foi abordado em capítulos anteriores que a gestão do ciclo da água e o desequilíbrio do ecossistema - identificados
como temas prioritários - são afetados pelo rápido processo de urbanização, pelos sistemas precários de infraestrutura
básica e pelas práticas não-sustentáveis de desenvolvimento. Com a intenção de abordar e amenizar esses problemas,
partes interessadas e atores locais buscaram uma linha de ação holística, centrada na melhoria do desenvolvimento
urbano sustentável de Teresina.
Com isso, foram recomendadas três ações principais que buscam promover uma forma urbana compacta e
sustentável, uma infraestrutura sustentável verde e azul e um planejamento urbano e implantação urbana coerentes.
Cada uma dessas ações recomendadas consiste em uma série de atividades de conscientização, capacitação, ajustes
organizacionais e estratégias. Essas atividades vão desde a participação em grupos e programas internacionais,
execução de programas de treinamento e melhoria contínua para os funcionários e profissionais da cidade, criação de
um fundo para a captura e gestão de ganhos de valor da terra, execução de programas de Desenvolvimento Orientado
ao Trânsito, até a criação de uma única agência para coordenar os diferentes aspectos relacionados à gestão do ciclo
da água, para citar apenas alguns. (Veja a seção 5.2 para mais detalhes).

Construindo uma Economia Local Forte e Resiliente
Desemprego, baixa produtividade, fraca conectividade no mercado e falta de diversidade econômica foram todos
identificados como fatores que conduziram ao baixo desempenho econômico em Teresina. A fim de abordar esta
questão prioritária, que foi exacerbada pela pandemia COVID-19, foi acordada uma terceira linha de ação focada na
construção de uma economia local forte e resiliente.
Esta linha de ação é dividida em quatro ações recomendadas que visam, respectivamente, financiar o desenvolvimento
econômico, melhorar a gestão da mobilidade urbana, promover a marca da cidade para maior atração de investimentos
e inovação, e melhorar o acesso a mercados e oportunidades. Cada ação recomendada compreende uma série de
ações de conscientização, capacitação, ajustes organizacionais e atividades estratégicas, tais como capacitação
de pessoal para aumento da receita municipal, criação de uma Agência de Mobilidade Local para Operações,
possibilitando a cooperação entre cidades, criação de uma Agência de Desenvolvimento Econômico Local (LEDA)
para marketing territorial, criação de um comitê para reunir diferentes partes interessadas para trabalhar em torno da
ciência, tecnologia, inovação e educação, promovendo a inovação na cidade, e a integração do setor informal.
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Justificativa
Uma cidade resiliente se adapta e se transforma positivamente assumindo uma abordagem integrada para enfrentar
problemas vinculados ao desenvolvimento urbano sustentável e resiliente, sendo inclusiva em seus processos e
refletindo sobre experiências e respostas passadas. O Diagnóstico da Resiliência Urbana em Teresina mostra que
a cidade iniciou sua jornada rumo à sustentabilidade e apresenta várias políticas, planos e iniciativas destinadas a
se adaptar às ameaças futuras e estar ciente de desafios como a mudança climática. No entanto, este diagnóstico
observou a persistência de barreiras para implementar estas políticas de forma integrada e holística.
Essa abordagem holística requer uma compreensão mútua das complexas questões que Teresina encontra, com a
construção de um consenso em torno das medidas a serem tomadas, entre os vários setores dentro e fora do governo
local, incluindo o setor privado, a sociedade civil e o público em geral. Embora o município de Teresina promova e
incorpore mecanismos de participação pública, a cidade precisa expandir os esforços atuais em direção a um modelo
de maior parceria com a sociedade civil, a academia e o setor privado.
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5.1. A Institucionalização da Resiliência Urbana no
Planejamento da Cidade e nas Operações do Governo Local

Um pré-requisito para um envolvimento e parceria ampla é uma maior consciência dentro do governo local e entre
os atores externos sobre a localização das metas de desenvolvimento sustentável, bem como a compreensão do
vínculo econômico-ambiental-espacial. Isto inclui a compreensão de como os padrões atuais de desenvolvimento
urbano influenciam negativamente a mobilidade urbana, o desenvolvimento econômico local, o acesso a empregos
- especialmente os setores mais vulneráveis -, aumentando riscos como inundações e deslizamentos de terra, e
reduzindo a eficiência da prestação de serviços públicos municipais.
Um governo integrado voltado para a resiliência através da tomada de decisões inclusivas e do amplo engajamento
de vários atores pode permitir que a cidade seja reflexiva - uma característica essencial das cidades resilientes.
Uma cidade reflexiva compreende como os fenômenos de desenvolvimento moldam o presente e o futuro, e extrai
aprendizado contínuo das experiências passadas, das ações adotadas, do conhecimento compartilhado por diversos
parceiros, dos dados produzidos e do feedback gerado, para atualizar e melhorar sistematicamente seus processos.
Possibilitar estas características de resiliência em Teresina permitiria a institucionalização do pensamento resiliente
dentro e fora do governo local, assegurando a continuidade e sustentabilidade desta forma de pensar para além da
vida útil de um único projeto, de um ciclo eleitoral, ou da rotatividade de agentes.

Linha de Ação 1
A Institucionalização da Resiliência Urbana no Planejamento da Cidade e nas
Operacões Locais
Contribuições

Resultados a

Resultados a

Resultados

Resultadosa
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Intermediários

Longo Prazo
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da Política de

técnicas

abordagem

ambiental no

comunidade

intersetorial

Resiliência Urbana
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nível social

ecossistema
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Contribuições
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Ampliar o acesso
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As atividades listadas aqui fundamentam a estratégia da cidade em torno dos princípios de resiliência urbana adotados
pelo programa do CRGP da UN-Habitat. A previsão é que elas facilitem a coordenação entre os vários setores da
administração da cidade para construir progressivamente uma abordagem sistêmica para a resiliência. A intenção
é também melhorar os processos de governança, consolidar os governos locais e a propriedade dos atores para os
esforços e ações de resiliência, e apoiar a implementação da estratégia de resiliência da cidade. Além disso, buscase assegurar o engajamento de múltiplas partes interessadas, criando espaços para diálogo, conscientização e
colaboração.
A decisão de criar a Comissão Local de Resiliência provou ser valiosa para os processos de diagnóstico, reflexão,
priorização de questões e coprodução das Ações para a Resiliência. Portanto, esta linha de ação (institucionalizando o
pensamento resiliente) se baseia nesta experiência bem-sucedida e tem como objetivo ampliar o papel desta comissão
de forma permanente, representando uma melhoria organizacional na estrutura administrativa municipal.
A estrutura administrativa municipal necessita não apenas de ajustes organizacionais, mas também de melhores
capacidades técnicas em diferentes estágios do ciclo político - do planejamento à execução e à avaliação pósimplementação. Assim, o aumento da capacidade da equipe técnica municipal foi considerado fundamental para
permitir uma compreensão compartilhada da resiliência urbana e de seus princípios, bem como dos assuntos
prioritários. Para a correta implementação dessas ações, também é necessário que haja uma maior conscientização
entre as partes interessadas externas, o setor privado e a sociedade civil, além de melhorar as habilidades técnicas
desses atores, todos os quais interagem com a administração pública, e são corresponsáveis pelo desenvolvimento
espacial, e podem desencadear ações civis para um desenvolvimento sustentável e resiliente.
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Nesta dimensão de conscientização, é necessário promover debates de alto nível sobre as ligações entre as questões
prioritárias e o padrão de desenvolvimento urbano do município. Isto visa superar barreiras e resistência a novas
formas de construção de espaços urbanos, favorecendo uma cidade mais compacta projetada para todas as pessoas,
em vez de uma cidade em expansão, desconsiderando riscos futuros e dependente de meios de transporte nãosustentáveis.
A prefeitura também deve diversificar e estimular os eventos, seminários e simpósios sobre os aspectos fundamentais
para a resiliência urbana local, bem como fortalecer o papel dos jovens na reflexão sobre políticas públicas, propondo
iniciativas e comunicações para atingir as metas de desenvolvimento sustentável.
Todas estas ações devem ser unificadas sob uma narrativa que associe a identidade própria da cidade, suas
características culturais e as relações entre o humano, a natureza e o espaço construído, e os riscos atuais e desafios
futuros que a mudança climática pode impor à cidade e seus habitantes.

Visão Geral da Proposta
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Em termos de conscientização social, o município deve ampliar e estruturar sua comunicação com a comunidade.

sustentabilidade
ambiental.
1.6 Conscientização
da população
para a resiliência
urbana, incluindo
campanhas,
conferências,
simpósios, eventos
culturais, dentre
outros.
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Ação Recomendada 1:
Integração do pensamento de resiliência e reflexões transversais às
políticas locais, tomada de decisões, projetos e atividades
A capacitação para a resiliência urbana em Teresina se baseia em políticas públicas preexistentes, uma vez que a cidade
já deu passos importantes para institucionalizar a resiliência urbana a partir de um desenvolvimento sustentável. Esta
ação propõe então complementar uma política que já está em implementação, incorporando atividades identificadas
como oportunidades para melhorar esta política.
No final do ano de 2015, a cidade apresentou sua Agenda 2030 local, um programa multissetorial que aponta eixos
prioritários e ações determinadas junto à sociedade para um futuro mais próspero, inclusivo, justo e sustentável. Para
dar continuidade a este processo, o município estruturou uma estratégia para institucionalizar a Agenda 2030 - de
Global para Local, e Local para Global - através do Departamento da Agenda 2030. Este departamento é responsável
pela localização de agendas de desenvolvimento global e sustentabilidade, como a Agenda 2030 e seus ODS, o Acordo
de Paris, Marco de Sendai, a Nova Agenda Urbana, dentre outros, e fortalecê-las de forma transversal em vários setores
dentro do governo local. É também responsável pela expansão de parcerias e cooperação para o desenvolvimento
sustentável, com o intuito de superar as barreiras de capacidade técnica e financeira.
Entretanto, para fortalecer a implementação da estrutura mais ampla de recomendações propostas nesta RAR-S,
uma abordagem sistemática é crucial. O papel da Comissão Municipal de Resiliência, coordenada pelo Departamento
da Agenda 2030, precisa ser organizado, fortalecido e amplamente promovido através de diálogos, oficinas, eventos
e formas inovadoras de colaboração com diversos atores, dando uma atenção especial para aqueles em grupos
vulneráveis e os jovens.

Mecanismos para Ação
Atividade 1.1
Estabelecer uma estratégia integrada para a ação municipal internacional
Dimensão: Atividades Estratégicas
A ação municipal no âmbito internacional cresceu e se fortaleceu como uma forma de conectar governos locais a
novas capacitações para melhor desenvolver e implementar políticas, fornecer assistência técnica, expandir possibilidades de investimento, além de aumentar a atratividade e competitividade da cidade. Por isso, em um contexto de recursos escassos como a cidade de Teresina, a ação internacional não pode ser considerada um luxo. Esta ação deve,
na verdade, ser vista como um mecanismo para reforçar a resiliência urbana através de espaços de aprendizagem e
oportunidades, criando robustez para as capacidades locais.
Para usufruir dos benefícios dessa cooperação internacional e, incluí-la na estrutura de desenvolvimento da cidade,
é necessário que as relações internacionais do governo local tenham uma perspectiva adequada de impacto e
sustentabilidade, definida em um planejamento estratégico. A cidade de Teresina iniciou recentemente seu engajamento
em redes municipais transnacionais e na cooperação internacional. Entretanto, a atividade internacional deve passar
de ser apenas projetos isolados e piloto para uma política pública estratégica ligada ao planejamento estratégico local.
Portanto, este processo deve ser organizado em uma única estratégia, que oriente e organize estas atividades em
direção a resultados acordados para a resiliência urbana, sustentabilidade e maior eficiência de recursos.
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Estabelecer uma estratégia integrada de ação municipal internacional que otimize os
esforços de cooperação internacional da cidade tendo em vista objetivos comuns de
desenvolvimento

Por quê

A ação municipal internacional pode ser um mecanismo para reforçar a resiliência
urbana através de espaços de aprendizagem e oportunidades, criando robustez para as
capacidades locais. Com o intuito de aproveitar plenamente a cooperação internacional
e institucionalizá-la na estrutura de desenvolvimento da cidade, é necessário definir um
plano estratégico, o qual estabelecerá uma expectativa de impacto e sustentabilidade.

Como

1. Elaborar um diagnóstico interno, incluindo mapeamento de ações internas, afiliações
a redes e grupos estratégicos, iniciativas atuais de internacionalização, parceiros
internacionais, cooperação contínua, áreas de demanda e oportunidade;
2. Analisar o contexto externo, mapeando possíveis parceiros, áreas acessíveis de
cooperação, eixos de oportunidade, cooperação e financiamento;
3. Identificar as prioridades locais e definir uma visão estratégica para o futuro;
4. Instrumentalizar a estratégia internacional, adaptando os parâmetros e processos
institucionais, observando os parâmetros regulatórios e alocando recursos;
5. Mostrar a estratégia da cidade dentro e fora da administração municipal, conscientizar
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O quê

os principais atores e a população e relatar os resultados da ação internacional.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/EMARI.

Outros atores envolvidos:

Resultados

Ϙ

SEMPLAN/SECREM;

Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030;

Ϙ

SEMCOM;

Ϙ

SEPLAG.

Curto prazo:
Uma estratégia desenvolvida e integrada em todo o município, melhorando a cooperação
internacional.
Médio prazo:
Redução da duplicação de esforços e canalização de diferentes recursos e estratégias,
proporcionando um impacto mais robusto para a localização de agendas globais. Melhoria
da cooperação regional e internacional Norte-Sul, Sul-Sul e triangular sobre ciência,
tecnologia e inovação e maior compartilhamento do conhecimento.
Também, melhoria do acesso à cooperação e aos mecanismos de financiamento para um
desenvolvimento resiliente e sustentável.
Longo prazo:
Garantia de recursos adicionais, tanto financeiros quanto técnicos, para implementar a
estratégia de resiliência e sustentabilidade urbana da cidade.
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Insights de Cidades Parceiras CRGP
Departamento de Relações Internacionais, Prefeitura de Barcelona, Barcelona, ES
A Câmara Municipal de Barcelona possui um departamento específico responsável pela promoção de participações
da cidade em ações internacionais - Departamento de Relações Internacionais - com a intenção de construir
conhecimento relacionado às prioridades operacionais do governo municipal, tais como justiça social e global,
diversidade, economia plural, transição ambiental e cidadania ativa. Entre outras contribuições, o Departamento
de Relações Internacionais desenvolveu o Plano Diretor de Relações Internacionais 2020-2023, cujo objetivo
é promover a cidade como um ator global, destacando uma série de objetivos estratégicos que combinam as
demandas locais com os princípios que sustentam a Agenda 2030 (Cinco P's), e como eles podem ser alcançados
através de diferentes ações internacionais.45

Figura 50: "Barcelona, Global City" Plano Diretor de Relações Internacionais 2020-2023. Fonte: Ajuntament de Barcelona (2021).

Atividade 1.2
Institucionalizar o papel da Comissão de Resiliência para incentivar os trabalhos realizados entre
os diferentes departamentos e setores em torno da construção da resiliência e da implementação do RAR-S
Dimensão: Ajustes Organizacionais
A Comissão de Resiliência desempenhou um papel fundamental no diagnóstico da resiliência e no desenvolvimento
de ações, fornecendo conhecimentos específicos do setor, como também promovendo a conexão de diversas partes
interessadas em torno das questões prioritárias. Estas ações e a capacidade notória que a comissão ganhou durante
este projeto devem ser aproveitados, formalizando seu papel como um órgão interdepartamental de diálogo e tomada
de decisões em torno da resiliência.
Esta formalidade deve preparar o caminho para o estabelecimento de um órgão ou conselho permanente de resiliência
urbana com um plano bianual de atividades centrado em questões prioritárias novas e emergentes a serem abordadas,
e acompanhamento com o RAR-S através de monitoramento e avaliação.

45 Ajuntament de Barcelona (2021).
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Institucionalizar o papel da Comissão de Resiliência para incentivar os trabalhos realizados
entre os diferentes departamentos e setores em torno da construção da resiliência e da
implementação do RAR-S.

Por quê

A institucionalização da resiliência urbana exige uma abordagem integrada, considerando
todos os sistemas urbanos e suas interdependências. Para institucionalizar o pensamento
de resiliência dentro do governo local, é importante consolidar a Comissão de Resiliência
como um Conselho Permanente de Resiliência Urbana.

Como

1. Discutir com a Comissão de Resiliência o papel que se espera que ela desempenhe
no futuro, a melhor frequência de reuniões para que ela permaneça relevante, os
tipos de atividades que serão relevantes para institucionalizar o pensamento sobre
clima e resiliência urbana, os papéis que seus membros terão nessas atividades e na
implementação das Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade;
2. Desenvolver uma proposta para um calendário bianual que organize a agenda,
as atividades, a frequência das reuniões, os temas, os eventos e os sistemas de
monitoramento das atividades da Comissão de Resiliência;
3. Nomear oficiais responsáveis pelas diferentes atividades e monitorar, a partir do
coordenador da comissão, o acompanhamento destas atividades.

Quem

Resultados
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O quê

Principais partes interessadas:
Ϙ

Comissão de Resiliência;

Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030.

Curto prazo:
Formalização da atuação da Comissão de Resiliência no município, incluindo seu programa
bianual.
Médio prazo:
Implementação das Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade em
Teresina.
Longo prazo:
Institucionalização do pensamento resiliente a longo prazo dentro do governo local; a
integração do pensamento resiliente e considerações com a resiliência nas políticas
e tomadas de decisão dos departamentos municipais. Intensificar o alinhamento das
políticas em todos os setores com os princípios da resiliência urbana e do desenvolvimento
sustentável.

Atividade 1.3
Programas de treinamento contínuo e de capacitação para entidades privadas e partes interessadas para melhorar suas habilidades técnicas, operações e gestão de recursos para resultados
mais sustentáveis
Dimensão: Atividades de Capacitação
Uma das questões-chave levantadas durante as oficinas é a capacidade reduzida do setor privado local para
oferecer alternativas sustentáveis em obras e projetos civis. Também é necessário aumentar o grau de sensibilidade,
conhecimento sobre o assunto e capacidade das empresas e seus trabalhadores que colaboram com a administração.
O governo local deve desempenhar um papel de liderança para alavancar a construção de habilidades através de seu
laboratório urbano, para fomentar o aperfeiçoamento técnico do setor privado local em direção a uma economia verde.
Dado que o resultado dessas ações e os benefícios econômicos não são percebidos imediatamente, é necessário que
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a administração promova e lidere programas de treinamento contínuo que aumentem o grau de formação geral em
questões ambientais no setor privado.

O quê

Programas de treinamento contínuo e de capacitação para entidades privadas e partes
interessadas a fim de melhorar suas habilidades técnicas, operações e gestão de recursos rumo
a resultados mais sustentáveis.

Por quê

Há uma necessidade de aumentar o grau de sensibilidade, conhecimento técnico e capacidade
das empresas e seus trabalhadores que interagem com o desenvolvimento urbano. Uma vez que
a administração coopera e contrata empresas privadas para a execução constante de diversos
programas e ações, é de interesse do município que estas empresas e seus trabalhadores tenham
o melhor treinamento disponível para melhorar os resultados dos serviços que oferecem. Dado
que o resultado destas ações e os benefícios econômicos não são percebidos imediatamente,
é necessário que a administração promova e lidere programas de treinamento contínuo que
aumentem o grau de formação geral em assuntos ambientais e de sustentabilidade no setor
privado.

Como

1. Organizar e coordenar uma unidade ou nomear um coordenador dentro do Departamento
Municipal de Recursos Humanos;
2. Organizar um diálogo com o setor privado e empresas, tais como um fórum ou grupo de
consultoria sobre treinamento;
3. Analisar e definir as capacidades carentes, com base em pesquisas e experiência acumulada
em relação aos serviços e obras contratados;
4. Desenvolver o programa em colaboração com o setor privado, identificar e contatar os
participantes e estabelecer conjuntamente as ações de treinamento;
5. Desenvolver o programa em parceria com entidades e especialistas externos, identificar e
contatar os especialistas e entidades externas, preparar conjuntamente as metodologias,
desenvolvimento e objetivos das ações de treinamento;
6. Lançar o Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento Contínuo;
7. Avaliar os resultados de cada programa e ação de treinamento, internamente e em
colaboração com terceiros;
8. Promover uma avaliação global anual dos resultados do programa;
9. Definir novos programas anuais de colaboração e treinamento.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/SECREM;

Ϙ

SEMPLAN/ Agenda 2030.

Ϙ

Outros atores envolvidos:

Outros atores envolvidos:
Ϙ

Lagoas do Norte;

Ϙ

SAADs;

Ϙ

SEMA;

Ϙ

SEMDEC;

Ϙ

SEMDUH.

Deve ser estabelecida uma unidade ou coordenador da Prefeitura de Teresina, mas cada ação
de treinamento deve ser coordenada e consultada com o departamento municipal específico.
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Curto prazo:
O lançamento do Programa de Treinamento e Melhoria Contínua.
Médio prazo:
Aumento da capacitação e melhoria das habilidades técnicas das empresas privadas parceiras
e seus executivos, profissionais, trabalhadores e técnicos, em questões ambientais. Maior apoio
à abordagem ecossistêmica.
Longo Prazo:
Melhor prestação de serviços públicos municipais adequados, bem como de seus
concessionários, licenciados e agentes do setor privado, alinhados com um futuro resiliente e
sustentável. Aumento da oferta de infraestrutura verde adequada na cidade.

Atividade 1.4
Reforçar o papel dos jovens na inovação e na promoção da resiliência e adaptação às mudanças
climáticas
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Resultados

Dimensão: Atividades de Conscientização
Os principais desafios globais, como a mudança climática, a cibersegurança e a recuperação econômica pós-COVID-19
afetarão, acima de tudo, as perspectivas das próximas gerações. Entretanto, os jovens ainda têm um papel limitado na
formulação de políticas públicas dentro do setor governamental. Segundo a OCDE46, em mais da metade dos países
da organização onde há dados disponíveis, é menos provável que os jovens tenham uma palavra a dizer sobre o que o
governo faz do que a população idosa.
Por outro lado, este mesmo grupo tem grande capacidade de atuação e de inovação, além de habilidades aprimoradas
para operar em rede e incorporar novas tecnologias em suas atividades diárias. Aumentar a participação dos jovens
nos processos de tomada de decisão e na comunicação na sociedade é fundamental para construir a resiliência
urbana, a eficácia a longo prazo e a legitimação das políticas públicas, e para responder aos choques e transformações
locais e globais. Além disso, integrar o pensamento resiliente em toda a sociedade, e levá-lo à atenção do público
em geral, pode assegurar uma demanda crescente do público por um desenvolvimento urbano mais resiliente e
sustentável, apoiando o governo a sustentar iniciativas e esforços neste sentido, ao mesmo tempo em que legitima
novas iniciativas.
Assim, o governo local deve proporcionar uma plataforma para institucionalizar e reforçar o papel da liderança jovem
para a resiliência urbana dentro da administração pública, projetando programas para apoiar os jovens a prosperar na
força de trabalho do setor público, incluindo a aprendizagem entre as diferentes gerações. A cidade deve levantar a voz
da juventude local para a integração da resiliência na elaboração de políticas, redesenhando o programa de estágio no
governo local como um programa de liderança jovem para a resiliência urbana e climática em todas as áreas do setor
político.

O quê

Reforçar o papel dos jovens na inovação e na promoção da resiliência e adaptação às mudanças
climáticas.

Por quê

A integração do pensamento resiliente deve ser um processo intersetorial e, ao mesmo tempo,
inclusivo, incorporando a voz da juventude para promover a inovação e uma nova visão sobre
os esforços da administração pública em direção a um futuro sustentável.

46 OECD (2020), Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for All Generations?, OECD Public Governance
Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c3e5cb8a-en.
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Como

1. Propor uma reunião com a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
(SEMA) para verificar os estágios de longo prazo e o perfil dos estagiários presentes em
todas as secretarias;
2. Pesquisar as melhores práticas em liderança jovem no setor público;
3. Projetar um protótipo de estágio para uma rede de liderança juvenil para um futuro resiliente.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMA;

Ϙ

SEMJUV;

Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030.

Principais partes interessadas:

Resultados

Ϙ

SEMA;

Ϙ

Universidades Locais.

Curto prazo:
O estabelecimento do programa de estágio de liderança para jovens.
Médio prazo:
Aumento da capilaridade da Agenda 2030 em diferentes departamentos municipais para
integrar a resiliência urbana a partir de e para uma perspectiva jovem. Aumento da capacidade
de liderança jovem para o desenvolvimento sustentável na cidade. Maior apoio para a adoção
de políticas de desenvolvimento sustentável entre os jovens. Suporte intensificado para a
abordagem do ecossistema.

Longo prazo:
Fortalecimento da resiliência da comunidade. Reforço da capacidade de inovação para um
futuro resiliente e sustentável.

Atividade 1.5
Promover debates de alto nível para discutir o nexo desenvolvimento econômico, mobilidade e
sustentabilidade ambiental
Dimensão: Atividades de Conscientização
O diagnóstico em Teresina indica que oportunidades essenciais para fortalecer a resiliência estão no nexo do meio
ambiente, do desenvolvimento econômico local e da mobilidade. Portanto, é essencial adotar uma abordagem
multissetorial e multidisciplinar, na qual se unem conhecimentos técnicos, fundos e recursos, e se evita a duplicação
de ações e inconsistências entre essas três diferentes áreas. No entanto, apesar desta forte conexão e seus impactos
potenciais para aumentar a resiliência, estas três áreas continuam desvinculadas, e o trabalho em departamentos
compartimentados é bastante comum.
Embora a institucionalização da Comissão de Resiliência represente uma grande oportunidade para facilitar mais
ligações entre estas três áreas, isto precisa ser acompanhado por uma integração vertical também dentro de cada uma
das respectivas áreas políticas que, quando ausente, uma colaboração horizontal intersetorial e interdepartamental
se revelará altamente desafiadora. Isto se deve em parte a dificuldades no uso de recursos e orçamentos fora dos
projetos e atividades específicos de setores ou departamentos.
Foi comumente acordado que a promoção de diálogos e debates políticos em níveis mais altos do município,
particularmente no nível político, seria crucial para permitir a colaboração e abordagens integradas entre essas áreas
em níveis técnicos, mas também no planejamento e implementação de projetos.
210

propriedade sobre os benefícios da mobilidade, uso da terra e políticas ambientais na redução dos riscos de desastres
e no aumento do desenvolvimento econômico. Sem uma compreensão abrangente das implicações destas realidades
e de como enfrentá-las, a adesão adequada da sociedade a políticas urbanas específicas será extremamente
desafiadora. Portanto, este intenso debate político deve envolver as partes interessadas relevantes, bem como
formadores de opinião, da sociedade civil, do setor privado e do meio acadêmico, na definição da agenda política e na
superação de barreiras potenciais à implementação.

O quê

Promover debates de alto nível para discutir o nexo desenvolvimento econômico, mobilidade e
sustentabilidade ambiental.

Por quê

Com o objetivo de conseguir uma adesão adequada da sociedade às políticas urbanas
específicas, é necessário integrar diferentes agentes - tanto da sociedade civil quanto do setor
privado - na discussão do papel da mobilidade, do uso do solo e das políticas ambientais na
construção da resiliência urbana.

Como

1. Organizar, junto com a Comissão de Resiliência, uma agenda de temas para debate que
inclua a relação entre o desenvolvimento econômico, o meio ambiente e a mobilidade;
2. Buscar parceiros relevantes do terceiro setor para integrar esta rede de debates e facilitar a
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Também foi constatado que a sociedade civil e o setor privado têm pouco envolvimento e, portanto, menos senso de

organização das sessões e o contato com a sociedade civil;
3. Definir um calendário contínuo e regular de debates e para cada debate temático selecionar
projetos locais relevantes a serem discutidos com a sociedade, partes interessadas e
formadores de opinião.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/ Agenda 2030;

Ϙ

Comissão de Resiliência.

Outros atores envolvidos:

Resultados

Ϙ

ONGs Locais;

Ϙ

Universidades Locais;

Ϙ

Sociedade Civil.

Curto prazo:
Promoção de diálogos, eventos e debates de alto nível, adotados de forma contínua pelos
departamentos de planejamento de longo prazo e respectivos conselhos.
Médio prazo:
Aumento da compreensão pública sobre a importância das regulamentações e projetos de
mobilidade e uso da terra, assim como da gestão ambiental, para a recuperação econômica
e a redução do risco de desastres. Tomada de decisões responsável, inclusiva, participativa e
representativa a nível local. Maior apoio para a abordagem do ecossistema.
Longo prazo:
Reforço da coerência política para o desenvolvimento sustentável.
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Atividade 1.6
Conscientização da população para a resiliência urbana
Dimensão: Atividades de Conscientização
É muito importante esclarecer a complexa relação entre meio ambiente e ecossistema urbano, e a gravidade dos
eventos naturais extremos e dos desastres para o público em geral para permitir a cooperação entre o governo e
a sociedade na construção de resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Uma estratégia de comunicação
adequada e contínua pode fortalecer esta visão holística dos sistemas urbanos e a importância de manter os
serviços dos ecossistemas para a resiliência urbana, bem como aumentar o senso de propriedade e o apoio para a
implementação de soluções baseadas na natureza.
Esta ação se concentra em incorporar a sensibilidade ambiental como um elemento chave no discurso público em
todos os níveis, alcançando um público mais geral e tentando despertar seu interesse e compromisso com a proteção
e conservação ambiental. Neste sentido, mensagens segmentadas de acordo com o público alvo podem ser úteis,
além de garantir que as informações técnicas sejam acessíveis ao público. Para este fim, campanhas de imprensa e
rádio, conferências e eventos abertos ao público em geral, etc., podem ser eficazes para alcançar um maior grau de
conscientização em torno dos vínculos sistêmicos entre o meio ambiente e a resiliência.
É fundamental que o governo local trabalhe lado a lado com a sociedade e as organizações culturais locais, e em
conjunto formule espaços para promover atividades culturais, valorizando a identidade da cidade, sua relação com a
natureza, o rio e os espaços construídos. Conectar estratégias de sensibilização com a identidade cultural da cidade
é fundamental para a proteção de seus bens naturais e construídos, bem como de bens culturais intangíveis. Por
exemplo, práticas tradicionais como a cerâmica na Zona Norte são ameaçadas por um clima de aquecimento. A
incorporação dessas experiências já vividas nas campanhas de conscientização do município pode garantir, por um
lado, que o governo local esteja próximo e consciente das dificuldades diárias de muitas comunidades locais, ao
mesmo tempo em que destaca o quanto os impactos das mudanças climáticas e a proteção ambiental são relevantes
em muitos lugares da cidade, e para a subsistência de muitas comunidades.

O quê

Conscientização da população para a resiliência urbana, incluindo campanhas, conferências,
simpósios, eventos culturais, dentre outros.

Por quê

Um sistema resiliente garante a preservação da vida, a limitação de lesões e o aumento da
"prosperidade" de seus habitantes; promover a inclusão e fomentar não apenas a participação
abrangente, mas também significativa de todos, principalmente daqueles em situações
vulneráveis. Esta abordagem pode assegurar um senso de propriedade e apoiar a implementação
de planos e ações.

Como

1. Organizar um grupo ou unidade de comunicação social sobre aspectos ambientais
relevantes;
2. Definir os objetivos gerais e específicos do programa, suas campanhas e seu objetivo final.
O objetivo final do programa e de cada campanha será a mudança (quem/o que precisa
mudar) e o impacto (o que a mudança implicará) que está sendo buscado. O objetivo final
deve ser convincente, inspirador e focalizado no impacto;
3. Identificar os fatores de problema e seus efeitos, o que precisa mudar, e como essa mudança
pode ser implementada;
4. Preparar um programa anual, com metodologias de avaliação (ou seja, pesquisas, avaliações,
indicadores), incluindo sua programação geral e materiais.
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Resultados

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030;

Ϙ

SEMCOM.

Curto prazo:
É estabelecido um calendário anual de campanhas e políticas de conscientização, com um
orçamento seguro.
Médio prazo:
Maior Apoio à Adoção de Políticas de Resiliência Urbana e Climática.
Longo prazo:
Nível social de conscientização ambiental e questões ambientais colocadas como elementochave no debate público e na comunicação.

5.2. Aprimorar os Mecanismos de Gestão Urbana para um
Desenvolvimento Urbano Sustentável
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Quem

Justificativa
Duas questões prioritárias foram identificadas para enfrentar os desafios ambientais de Teresina. O primeiro grupo
está relacionado ao gerenciamento do ciclo da água. Sistemas insuficientes de canalização e tratamento de esgoto
e águas residuais, são impulsionados por fundos inadequados - tanto públicos como privados -, e pela falta de uso
e sistemas de controle de qualidade. A ruptura da dinâmica hidrológica natural, por outro lado, é causada principalmente pela expansão urbana, desmatamento e descompactação do solo na cidade.
Ao abordar a questão do sistema hidrológico natural em Teresina, a cidade embarcou em importantes passos através
de seu recentemente aprovado Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano que prevê uma Teresina mais compacta,
direcionando o desenvolvimento em torno da infraestrutura chave, condicionando o desenvolvimento em regiões de
transição e salvaguardando áreas cruciais para estratégias de redução de risco de desastres baseados na natureza.
Entretanto, levando em conta as previsões associadas aos efeitos da mudança climática, é realmente necessário
melhorar ainda mais o ciclo hidrológico e o sistema de drenagem da cidade. De fato, a questão mais crucial e urgente a
ser resolvida é a falta de um sistema de esgotamento adequado na maior parte da cidade. Neste tema, o município tem
feito um grande esforço nos últimos anos para aumentar a taxa de cobertura do sistema de saneamento municipal de
6% para 31% do total da cidade na última década. No entanto, a cobertura de 31% ainda está significativamente abaixo
dos padrões globais para cidades sustentáveis, seguras e saudáveis.
O segundo tema prioritário está relacionado à perda de vegetação e ao gerenciamento de resíduos urbanos - desequilíbrio
do ecossistema. A perda de vegetação é uma consequência da expansão, desenvolvimento e configuração formal
da cidade, seu domínio público e edifícios. A expansão urbana combinada com a impermeabilização dos solos e a
eliminação da vegetação devido a projetos de urbanização inadequados causa, como mencionado acima, a ruptura da
dinâmica hidrológica. Além disso, também causa outros efeitos como perda de biodiversidade, infestação de insetos
e plantas, má qualidade ambiental dos espaços urbanos e o aumento das temperaturas na cidade, conhecido como
Efeito Ilha de Calor.
É importante observar também que existem alguns fatores culturais e sociais que contribuíram para a redução
progressiva da vegetação na cidade, tais como a percepção de insegurança nas ruas que leva os moradores a solicitar
o corte de árvores para reduzir as manchas de sombra e as áreas escuras.
Com relação à gestão de resíduos, além das deficiências no sistema de coleta e reciclagem de resíduos, os danos
ambientais causados pelos aterros sanitários, também devem ser considerados os prejuízos econômicos decorrentes
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do descarte de materiais valiosos. Neste sentido, uma porcentagem relevante da população ainda carece da consciência
necessária sobre a importância de um tratamento e gerenciamento correto dos resíduos em todas as suas formas.
A atual rede de coleta e reciclagem de resíduos carece de pontos de coleta e centros de reciclagem. Faltam também
informações gerais e públicas sobre como separar, armazenar e depositar o lixo doméstico. Isto resulta em um baixo
percentual de reciclagem e materiais recuperados em relação ao total de resíduos gerados.
Durante as oficinas foi destacada, ainda, uma outra questão importante, relacionada à uma coordenação limitada
entre os diferentes departamentos, secretarias e diferentes níveis de governo. Além disso, a Cidade, o Estado e o
Governo Nacional também possuem competências diferentes sobre os mesmos assuntos. Estas questões têm efeitos
negativos na governança e na implementação de planos, programas e projetos ambientais.
Ambos os assuntos prioritários mencionados acima estão interrelacionados e, portanto, a abordagem de resposta
deve ser holística e integradora. Embora a cidade de Teresina já esteja implementando medidas e executando
diferentes planos e programas para tratar e resolver as questões prioritárias delineadas, esses esforços são
frequentemente minados e dificultados pela falta de especificidade nos objetivos e metas, falta de conscientização
geral, falta ou insuficiência de habilidades profissionais dos agentes envolvidos, fundos ou financiamento insuficientes
ou procedimentos administrativos de coordenação, controle e monitoramento fracos por parte da administração.
Por exemplo, com relação à gestão do ciclo da água - que inclui saneamento e drenagem - descobrimos que as
competências e responsabilidades estão distribuídas entre departamentos de diferentes jurisdições - do Governo
nacional, ao Estado e à Cidade -, criando circuitos e estruturas de gestão complicados, e tornando a coordenação
e a tomada de decisões difíceis e lentas. Esta estrutura administrativa e distribuição de poderes tem efeitos muito
negativos na concepção, implementação e execução de planos.
Da mesma forma, dentro da própria administração municipal, o planejamento, concepção, execução e monitoramento
de projetos e planos passam por diferentes departamentos e secretarias sem uma forte coordenação entre eles.
Além disso, muitas vezes a conscientização das questões e problemas a serem resolvidos e as restrições financeiras
e econômicas existentes acabam envolvendo a redução de custos através da eliminação de obras, elementos ou
aspectos projetados para serem executados, com a consequente diminuição da materialização e execução de planos
e programas, e não atingindo os objetivos e resultados esperados.
De fato, um ponto fundamental para a implementação de políticas e programas para a sustentabilidade urbana está
relacionado com a falta de recursos e financiamento. Como mencionado anteriormente, a insuficiência ou escassez
de recursos econômicos e financeiros muitas vezes implica dificuldades, atrasos ou mesmo cortes na implantação
e execução dos planos. Por esta razão, é necessário fornecer e implementar fontes de financiamento e instrumentos
de financiamento adequados, consistentes e sustentáveis para a implementação e execução das políticas e planos
propostos.
Finalmente, também é detectada uma baixa conscientização entre vários setores, agentes e partes interessadas
envolvidos com as questões e desafios ambientais que a cidade tem que enfrentar. Mesmo quando essa conscientização
existe, algumas dificuldades persistem quando se trata de operacionalizar esses princípios em medidas e ações
eficazes. Ao tratar destes, uma série de ações e atividades são cruciais, a saber: percepção e conscientização; melhoria
da coordenação organizacional; aprimoramento das habilidades profissionais e treinamento para atores públicos e
privados; financiamento; monitoramento da execução de planos, projetos e programas da cidade e agentes privados.
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Contribuições

Resultados a

Resultados a

Resultados

Resultadosa
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Para uma implementação bem sucedida das ações aqui recomendadas, é necessário integrar uma grande abrangência
de interessados, principalmente:

Ϙ

O setor público: a prefeitura, tanto em nível de funcionários quanto em nível da organização como um todo. Isto
obviamente inclui as outras administrações com competências em diferentes assuntos da cidade, como o Estado e
o Governo Nacional, que devem ser integradas ou colaborar umas com as outras.

Ϙ

A sociedade civil é também um elemento indispensável em qualquer processo de mudança social. Felizmente, o
nível de consciência ambiental está progredindo de uma forma geral. Os efeitos cada vez mais visíveis de fenômenos
como mudança climática, poluição, deterioração ambiental, dentre outros, estão aumentando essa conscientização.

Ϙ

As empresas e o setor privado também devem incorporar uma sensibilidade ambiental em suas organizações
e processos também no seu próprio interesse, uma vez que os danos de eventos perturbadores resultantes de
desequilíbrios ambientais são cada vez mais caros e menos acessíveis.
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Ação Recomendada 1:
Mudando para uma forma urbana compacta e sustentável
Uma cidade compacta é densa e diversificada, com um misto de usos que promovem a atividade econômica e
incentivos de curta distância para o desenvolvimento das tarefas diárias dos cidadãos, com alta dependência do
transporte público. É evidente que a cidade, sendo menos dispersa, tem menor contribuição de emissões de gases de
efeito estufa; o menor uso do solo reduz o efeito de aquecimento (efeito ilha de calor) dentro das cidades; e permite
proteger as áreas de reserva agrícola e ambiental para o futuro, além de obter outros benefícios econômicos.
Por sua vez, a expansão urbana aumenta a poluição e os riscos ambientais porque incentiva o uso de automóveis e
maior consumo de energia no transporte, construção e ampliação de infraestruturas. Consequentemente, os esforços
feitos para controlar a ocupação excessiva do solo tornarão as cidades e o planeta mais sustentáveis. Teresina, após
experimentar os efeitos dos fenômenos acima mencionados, limitou legalmente a expansão da cidade. Esta decisão
favoreceu a contenção na extensão da cidade, mas ainda é necessário operar em algumas das áreas já desenvolvidas
da cidade para reverter os efeitos já existentes mencionados.
Caso contrário, um alto nível de desenvolvimento urbano desempenha um papel decisivo em termos da existência de
uma rede avançada e acessível de transporte público sustentável, acesso fácil e rápido a todos os tipos de serviços
básicos, locais de trabalho e oportunidades - lojas, centros de saúde, etc. Assim, são incorporados benefícios ambientais
e também efeitos econômicos benéficos como a concentração de recursos, capacidades e conhecimentos, massa
crítica suficiente e efeitos de rede.
Dentro desta linha de ação, as seguintes atividades são propostas abaixo.

Mecanismos para Ação
Atividade 1.1
Instituição do Programa de Desenvolvimento Orientado ao Transporte
Dimensão: Atividades Estratégicas
No planejamento urbano, um Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT) é um tipo de desenvolvimento urbano
que maximiza a quantidade de espaços residenciais, comerciais e de lazer dentro da distância percorrida a pé do
transporte público. Ao fazer isso, os programas DOT pretendem aumentar o número de passageiros no transporte
público, concentrando empreendimentos e atividades urbanas ao longo do corredor de trânsito, reduzindo assim o uso
do solo, a expansão urbana e o uso de carros particulares e promovendo o crescimento urbano sustentável. Além disso,
a maior atratividade dessas áreas resulta em um aumento do valor do terreno que pode ser capturado pela cidade
para melhorar a qualidade dos espaços urbanos. Os programas DOT também implicam um aumento na densidade
urbana das áreas em que são aplicados. A forma urbana compacta economiza gastos públicos significativos em
novas infraestruturas como estradas, água, drenagem e eletricidade, que resultam da expansão urbana.
O plano diretor estratégico de Teresina, recentemente aprovado, como destacado repetidamente neste documento,
oferece boas oportunidades para prevenir práticas insustentáveis da expansão urbana e reduzir a alteração
desnecessária do terreno natural e dos sistemas hidrológicos, através da limitação das extensões urbanas e do
descarte de leis e regulamentos anteriores (exemplo) que facilitaram tal expansão.
No entanto, estratégias inovadoras são essenciais para atender à demanda por novos empreendimentos habitacionais
acessíveis e serviços urbanos adequados que normalmente impulsionam a expansão. Caso contrário, a implementação
das recentes restrições ao consumo de terra pode falhar devido à alta demanda por moradias populares. Para este fim,
o DOT foi considerado crucial pela maioria das partes interessadas que participaram das oficinas.
Teresina já realizou um estudo prévio para a implementação dos programas de DOT em diferentes áreas da cidade.
Eles devem ser lançados através da criação de órgãos autônomos para gerenciar seu desenvolvimento, seguindo o
modelo abrangente aplicado nas Lagoas do Norte, o que tem rendido bons resultados.
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analisando 3 áreas piloto. Descobriram que este modelo beneficiaria o setor de transporte aumentando a demanda de
transporte público, promovendo o modelo de uma cidade compacta e densa, enfrentando desafios de infraestrutura
pública como a segurança, beneficiando os residentes independentemente de seu poder aquisitivo com novos espaços
públicos (parques, praças) e promovendo a densificação e o uso misto do solo.

O quê

Instituir um Programa de Desenvolvimento Orientado ao Transporte.

Por quê

Reduzir os riscos de desastres e aumentar a resiliência da cidade: limitando o consumo do solo,
o que resulta na alteração dos terrenos naturais, e destruição dos sistemas naturais de água, o
que, por sua vez, aumenta os riscos de enchentes e inundações fluviais na cidade.
Contribuir para a construção de formas urbanas mais sustentáveis: maximizando a densidade
urbana e os espaços residenciais, comerciais e de lazer próximos aos corredores de transporte
público, consequentemente, reduzindo o uso de carros particulares, e reforçando a viabilidade
econômica através da concentração de terrenos comerciais, atividades e serviços.
Além disso, a maior atratividade dessas áreas resulta em um aumento do valor do solo que

Capítulo 5: Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade

Recentemente, o BID apresentou uma viabilidade prévia do estudo de potencial das estratégias de DOT em Teresina,

pode ser captado pela cidade para melhorar a qualidade dos espaços urbanos.
Economizando gastos públicos significativos no fornecimento de nova infraestrutura para
empreendimentos de baixa densidade.

Como

1. Criar uma Unidade de Estudo dentro da SEMPLAN para definir as áreas de implementação
dos programas de DOT;
2. Criar um órgão administrativo específico para a implementação dos programas de DOT nas
áreas identificadas na análise acima.
3. Elaborar instrumentos financeiros viáveis a serem adotados para o financiamento da DOT.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/SEPLUR;

Ϙ

SEMDUH;

Ϙ

STRANS.

Para cada implementação do programa DOT, o departamento responsável será o órgão
administrativo específico designado ou criado para este fim.

Resultados

Curto prazo:
Um plano abrangente de DOT com zonas identificadas, estratégia de financiamento e órgão
designado para a gestão e implementação do plano.
Médio prazo:
A implementação dos planos de DOT.
Longo prazo:
Redução da dispersão urbana e aumento da compactação e densificação urbana em zonas
estratégicas e centros urbanos.
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Atividade 1.2
Criação do Fundo para a Captura e Gestão de Mais-Valia de Valor do Solo
Dimensão: Ajustes Organizacionais
Como destacado na atividade anterior, uma das vantagens de uma forma compacta urbana e dos DOTs é o aumento
do valor do solo e da propriedade graças à densidade das atividades urbanas, melhor conectividade e facilidade de
acesso ao transporte público. Como este aumento de valor é resultado de investimentos públicos em uma determinada
área, as políticas de captura de valor do solo permitem uma distribuição mais justa destes benefícios, capturando
o aumento de valor através de tributos ou impostos prediais, arrendamento de terrenos, entre outros instrumentos
financeiros. O valor captado é então utilizado para a prestação de serviços públicos urbanos, infraestrutura, bem como
habitação acessível.
No Brasil, a legislação nacional já estipula a criação de um Fundo de Gestão para os recursos econômicos coletados
através da Outorga Onerosa (captura do valor do solo de programas de direitos adicionais). Entretanto, e apesar do fato
de que a Outorga Onerosa já foi implementada em algumas áreas de Teresina, este Fundo ainda não foi criado pelo
Município, e os recursos econômicos obtidos através da aplicação da Outorga Onerosa foram inscritos no Fundo Geral
de Contabilidade do Município. Considerando que a criação deste Fundo já está contemplada, prevista e protegida pela
legislação nacional e local, os Serviços Jurídicos devem proceder à elaboração das especificações legais necessárias
para a aprovação e constituição deste Fundo pela Prefeitura.
Propõe-se aqui que este Fundo seja administrado conjuntamente pelas seguintes secretarias da Prefeitura: SEMGOV,
SEMPLAN e SEMF. No entanto, reconhecendo que Teresina, uma cidade intermediária, enfrenta muitas restrições
econômicas devido à sua localização periférica e aos limitados investimentos econômicos, o retorno da captura
do valor da terra não será significativo em comparação com outras grandes cidades no Brasil, e talvez não seja
suficiente para projetos de desenvolvimento urbano em larga escala. Portanto, é proposto aqui que partes dos fundos
arrecadados possam ser alocados para programas de comunicação, conscientização e treinamento contínuo em
questões de sustentabilidade e resiliência urbana.

O quê

Criação do Fundo para a Captura e Gestão de Ganhos de Valor do Solo.

Por quê

Este fundo pode ser utilizado para financiar diversas atividades que podem facilitar o
fortalecimento do desenvolvimento urbano sustentável, entre elas:

Como

Ϙ

programas de treinamento para o setor municipal.

Ϙ

campanhas de conscientização sobre sustentabilidade e resiliência.

1. SEMPLAN/ SEPLUR para redigir as especificações legais para a constituição do Fundo
para a Gestão dos ganhos de valor do terreno capturados através da aplicação da Outorga
Onerosa (programa de captura de valor do solo para direitos adicionais de construção);
2. Procurar a aprovação pelo Município de Teresina das especificações legais para a
constituição e implementação do Fundo para a Captura e Gestão dos Ganhos de Valor do
Solo, de acordo com a legislação nacional vigente;

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/SEPLUR;

Ϙ

SEMPLAN/Assessoria Jurídica;

Ϙ

SEMF.

Outros atores envolvidos:
Ϙ
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SEMGOV.

Curto prazo:
Fundo para a Captura e Gestão de Mais-Valia do Valor do Solo.
Médio prazo:
Fundos garantidos para estratégias de desenvolvimento urbano sustentável.
Longo prazo:
Melhores habilidades e recursos para um mecanismo de gestão urbana sustentável.

Atividade 1.3
Programa de treinamento e melhoria contínua para os funcionários e profissionais municipais
Dimensão: Atividades de Capacitação
Para maximizar os resultados de políticas públicas, é essencial o desenvolvimento contínuo de atividades e
campanhas de conscientização. A conscientização deve ser acompanhada por uma melhoria progressiva e contínua
das capacidades técnicas das diferentes partes interessadas, especialmente os funcionários das cidades, bem como
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Resultados

os profissionais, que são responsáveis tanto pelo aconselhamento em nível político da administração, planejamento
e implementação, quanto pela avaliação e validação de planos, programas e projetos urbanos em colaboração com
terceiros (o setor privado e o terceiro setor).
Portanto, é necessário estabelecer um programa de treinamento e melhoria contínua de capacitação metodológica
e técnica dos funcionários municipais, para garantir que eles estejam atualizados com as abordagens mais recentes
e inovadoras em planejamento urbano e gestão de desenvolvimentos urbanos. Em um cenário de mudança como o
atual, impulsionado pela pandemia global COVID-19, é imprescindível avançar com o aperfeiçoamento contínuo das
habilidades e capacidades. Ademais, o treinamento é normalmente bastante apreciado pelos funcionários e serve
como um incentivo e motivação profissional.
No entanto, a implementação de tais programas requer recursos adicionais. Os fundos dos departamentos municipais
são geralmente vinculados aos seus respectivos projetos e programas. A alocação de fundos para atividades que
não se enquadram nesses projetos é geralmente difícil devido a preocupações com a prestação de contas. Com
este propósito, a atividade anterior - a criação do fundo - procura assegurar tais recursos. Ao fazer isso, diferentes
departamentos municipais serão incentivados a estabelecer tais iniciativas de treinamento para sua própria equipe e
parceiros.

O quê

Programa de treinamento e melhoria contínua para os funcionários e profissionais municipais.

Por quê

Um entrave significativo na implementação de políticas, planos e iniciativas de planejamento
urbano sustentável reside na qualificação técnica e na cadeia de implementação, desde o
planejamento até a execução. O município precisa de treinamento contínuo de seus funcionários
para otimizar, atualizar e inovar as formas de implementação das estruturas legais do início ao
fim.

Como

1. Organizar uma Unidade de Treinamento e Aperfeiçoamento Contínuo dentro do
Departamento Municipal de Recursos Humanos;
2. Identificar e mapear as capacidades e habilidades já existentes dentro da organização, criar
um mapa de habilidades dentro da organização e um mapa de habilidades dos funcionários
municipais. O mapeamento e validação de habilidades pode ser feito através de vários
métodos: certificações acadêmicas e profissionais, testes práticos, etc;
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Como

3. Compilar dados com um mapa das habilidades existentes dentro da organização e preparar
um programa de treinamento, com duas seções: ações de treinamento interno e ações de
treinamento em colaboração com entidades e profissionais externos;
4. Avaliação dos resultados de cada programa e ação de treinamento - interno e em colaboração
com terceiros;
5. Promover uma avaliação global anual do programa;
6. Definir novos programas anuais de colaboração e treinamento.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMA;

Ϙ

SEMPLAN/SEPLAG.

Para cada ação de treinamento, ela deve coordenar e consultar o departamento municipal
correspondente.

Resultados

Curto prazo:
Programa de melhoria contínua para Oficiais e Profissionais Municipais.
Médio prazo:
Melhoria das capacidades técnicas do pessoal municipal; desenvolvimento dos padrões dos
serviços públicos locais e de sua implementação.
Longo prazo:
Maior eficácia e eficiência no planejamento, implementação e avaliação de projetos e programas
de desenvolvimento urbano por parte do município.

Insights de Cidades Parceiras CRGP
Guia de Valoració de Criteris de Sostenibilitat en Urbanisme, Barcelona, ES
A fim de estabelecer um conjunto de critérios e
padrões de sustentabilidade no planejamento
urbano, a Prefeitura de Barcelona realizou o 1er
Taller d'urbanisme sostenible (1º Workshop sobre
Urbanismo Sustentável), com a participação de
técnicos e gerentes de diferentes departamentos
envolvidos no processo urbano. Como produto deste
workshop, foi desenvolvida uma lista de critérios de
sustentabilidade, em colaboração com diferentes
organizações internacionais de certificação, que
levou à primeira versão do Guia de Valoració de
Criteris de Sostenibilitat en Urbanisme.47
Figura 51: Guia de Valoració de Criteris de Sostenibilitat en
Urbanisme. Fonte: Ajuntament de Barcelona (2020).

47 Ajuntament de Barcelona (2020).
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Estabelecer parcerias com associações profissionais e acadêmicas para promover o plano diretor
da cidade e práticas inovadoras para sua implementação
Dimensão: Atividades de Conscientização
O fortalecimento da resiliência urbana requer novas maneiras de gerenciar e enfrentar riscos, uma mudança de rotinas
habituais para a adoção de formas avançadas e inovadoras de planejamento urbano e governança. Muitas vezes, os
governos locais enfrentam a oposição do público ao lançar novos planos, políticas ou iniciativas, apesar dos benefícios
previstos de tais planos para o público em geral. Para que o público se envolva, em direção a formas eficazes de
implementação e obtenção de resultados ótimos, os governos locais precisam trabalhar em estreita colaboração com
a sociedade civil, a academia, think tanks, bem como o setor privado, para disseminar as implicações ambientais e
econômicas da falta de ação ou do business as usual, as formas de lidar com tais riscos, as difíceis concessões a
serem feitas, e os resultados esperados para a cidade como um todo e seus habitantes.
Os novos planos e políticas urbanas e suas abordagens de implementação podem, muitas vezes, ser extremamente
complexos e muito difíceis para o público em geral de captar ou compreender os benefícios, sobretudo aqueles que
não são imediatos. Os parceiros acima mencionados podem desempenhar aqui um papel crítico na comunicação
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Atividade 1.4

destes novos projetos em uma linguagem mais acessível e com melhor assimilação de benefícios diretos e indiretos.
Por exemplo, apesar dos grandes benefícios de ter um plano diretor de desenvolvimento orientado ao transporte em
Teresina, que contribuirá para limitar as expansões urbanas e evitar maiores perturbações no sistema hidrológico
natural, o seu arcabouço é particularmente complexo. Para melhor disseminação do conhecimento sobre estes novos
planos e assegurar um apoio e engajamento mais amplo da sociedade, o município de Teresina precisará construir
fortes parcerias com o terceiro setor, ONGs e academia, entre outros. Portanto, esta atividade propõe e detalha como
tais parcerias devem ser incentivadas, iniciadas e aprimoradas, e quem deve estar envolvido (veja a tabela abaixo).

O quê

Estabelecer parcerias com associações profissionais e acadêmicas para promover o plano
diretor da cidade e práticas inovadoras para sua implementação.

Por quê

Assegurar uma implementação eficaz e eficiente através da obtenção do apoio público, e
permitir ajustes através dos quais as preocupações do público sejam ouvidas e tratadas de
forma adequada e oportuna.

Como

1. Definir as principais áreas de desenvolvimento e conhecimento a serem melhoradas;
2. Mapear possíveis entidades de colaboração representando associações profissionais,
empresas, universidades, grupos de reflexão ou ONGs;
3. Elaborar uma proposta de parceria, cooperação ou coordenação de eventos em colaboração
com as entidades relevantes.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

Comissão de Resiliência;

Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030;

Ϙ

SEMPLAN/SEPLUR.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

SAADS.
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Resultados

Curto prazo:
Plataformas estabelecidas e espaços de debate, troca de conhecimentos e cooperação entre o
município e as entidades pertinentes.
Médio prazo:
Melhor compreensão pública do novo plano diretor de Teresina e seus objetivos; elementos
refinados do plano diretor graças ao feedback contínuo das entidades acima mencionadas.
Longo prazo:
Redução das barreiras para a implementação do plano diretor e aumento do desenvolvimento
urbano sustentável e da resiliência.

Ação Recomendada 2:
Melhorar o metabolismo urbano através de uma infraestrutura verde
e azul
A gestão do metabolismo urbano é uma das questões mais preocupantes para as áreas urbanas atuais. Entre outros
aspectos importantes está o da gestão da água. Sem ser exceção a esta tendência, em Teresina, esta questão foi
identificada como um dos temas prioritários.
A gestão das águas pluviais em áreas urbanas é cada vez mais desafiadora à medida que nossas cidades crescem e os
eventos climáticos se tornam mais intensos e frequentes. A resposta convencional tem se concentrado historicamente
no gerenciamento do volume de águas pluviais com sistemas de drenagem responsáveis pela coleta e transporte
mais rápido e por maiores distâncias fora dos centros urbanos. O problema com esta infraestrutura é que ela não só
parece não lidar com as intensas manifestações meteorológicas, mas também apresenta múltiplos desafios em sua
construção, manutenção e no tratamento das águas que acabam sendo contaminadas e afetando os aquíferos.
Nas últimas décadas, foi evidente uma mudança de paradigma, fazendo surgir uma abordagem que procura captar,
reter e reutilizar a água da chuva no local de origem, ao invés de enfocar-se somente em massivas infraestruturas
cinzas. Esta abordagem é frequentemente chamada de infraestrutura verde-azul e refere-se ao reconhecimento dos
espaços verdes e das capacidades inatas da água para produzir benefícios ambientais.
Esta abordagem é baseada no ecossistema existente e nos processos naturais, em vez de somente estruturas
engendradas. Através de processos biofísicos como a retenção, armazenamento, infiltração da água, bem como
a absorção de poluentes, a infraestrutura verde-azul contribui para melhorar a biodiversidade, purificando a água e
melhorando a qualidade do ar. Ao incluir componentes azuis e verdes, o fato de que os ecossistemas aquáticos e
terrestres estão interligados é explicitamente enfatizado.
A principal vantagem sobre a infraestrutura cinza tradicional (de drenagem urbana) é sua multifuncionalidade para
tratar de uma variedade de fatores, além da retenção e transporte somente de águas pluviais, como por exemplo:

Ϙ

Melhoria da qualidade da água através da retenção e filtro de agentes e componentes tóxicos;

Ϙ

Redução do potencial de inundação, além de permitir a desaceleração da água da chuva através da filtração da
mesma no solo;

Ϙ

Redução do efeito ilha de calor, pois ajuda a resfriar a temperatura do ar através da evaporação - as sombras
produzidas pela vegetação e a umidade que emana do solo;

Ϙ

Contribuindo para a proteção da biodiversidade nas áreas urbanas, pois enriquece a qualidade dos ecossistemas e
conecta as paisagens fragmentadas pelas infraestruturas da cidade;

Ϙ

Proporcionando mais espaços de lazer e diversão para os cidadãos, assim como incentivando-os a cuidar e proteger
o meio ambiente.
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Atividade 2.1
Refinando a Estratégia de Reflorestamento Urbano
Dimensão: Atividades Estratégicas
Teresina, tradicionalmente conhecida como "a Cidade Verde", perdeu uma parte considerável de sua cobertura vegetal
nas últimas décadas, devido à expansão urbana, práticas urbanas insustentáveis e projetos que não integravam a
vegetação como parte essencial, além das percepções socioculturais e de segurança de alguns elementos desta
abordagem emergente. Por exemplo, as árvores são amplamente consideradas como um elemento de insegurança ou
incômodo, ao invés de um elemento essencial para melhorar a qualidade ambiental e urbana da cidade.
A cidade precisa urgentemente recuperar a vegetação das ruas, bem como promover a cobertura verde dos telhados
e das paredes dos edifícios. Os resultados benéficos desta ação são múltiplos: da melhoria da qualidade do ar e da
redução da temperatura na cidade, ao aumento da biodiversidade urbana e da resiliência e à melhoria do bem-estar
dos cidadãos. A infraestrutura verde também contribui em grande parte para melhorar o metabolismo urbano, como o
sistema de drenagem da cidade, descarregando-a com água que pode ser desviada e infiltrada no subsolo.
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Mecanismos para Ação

O município já possui algumas leis para promover o plantio de árvores (por exemplo, Lei nº 4555 de 2014), mas
as medidas para a revitalização da cidade nesse setor devem ser reforçadas. Os critérios e procedimentos para a
concessão de licenças para o corte de árvores em espaços públicos e privados também devem ser repensados e
revisados. Geralmente relacionado a uma percepção de insegurança urbana, o plantio de árvores deve ser abordado a
partir de vários pontos de ação: melhoria da segurança urbana, campanhas de conscientização, etc.

O quê

Refinando a Estratégia de Reflorestamento Urbano de Teresina.

Por quê

A cidade deve melhorar sua estratégia de reflorestamento urbano através do plantio adequado
de árvores nas ruas e da revitalização dos edifícios, através de técnicas como paredes verdes e
telhados verdes, o que melhora a qualidade ambiental e a qualidade de vida da população, além
de contribuir para o funcionamento do metabolismo urbano.

Como

1. Organizar um comitê de gestão que estabeleça os objetivos de reflorestamento e criação de
novas áreas verdes. Esse comitê será coordenado pela SEMPLAN/SEMAM e irá incorporar
e colaborar com o Observatório da Agenda 2030 e seus membros;
2. Organizar um grupo de trabalho para produzir materiais e documentos metodológicos,
para estabelecer critérios e parâmetros, comissionados e em colaboração com o comitê
de gestão. Este grupo de trabalho, além de funcionários e especialistas municipais, poderá
incorporar especialistas externos;
3. Elaborar documentos estratégicos e metodológicos e um plano anual de objetivos pelo
grupo de trabalho, levando em conta os projetos e ações urbanas e de desenvolvimento da
cidade, comissionados pelo comitê de gestão. O plano anual de objetivos deve ser discutido
e acordado com o departamento de planejamento urbano;
4. Controlar regularmente o cumprimento do plano anual de objetivos pelo grupo de trabalho
e pelo comitê de direção;
5. Promover um relatório anual sobre o cumprimento do plano de objetivos pelo grupo de
trabalho e proposta de um novo plano de objetivos para o ano seguinte.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMAM;

Ϙ

SEMPLAN/SEPLUR.
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Resultados

Curto prazo:
Estratégia desenvolvida para promover e aumentar o número de árvores e vegetação na cidade.
Médio prazo:
Aumento das áreas de cobertura vegetal e aumento da biodiversidade da fauna e flora.
Longo prazo:
Redução dos impactos ambientais da cidade e dos níveis de poluição. Redução dos efeitos das
Ilhas de Calor.

Atividade 2.2
Desenvolvimento de uma estratégia de permeabilização e recuperação de solo
Dimensão: Atividades Estratégicas
A selagem e impermeabilização de solos e superfícies é um dos problemas mais complexos que as cidades enfrentam,
um problema que se agrava com os efeitos associados à mudança climática. Dentre outros efeitos adversos, a
impermeabilização dos solos prejudica a dinâmica hidrológica natural, aumenta o escoamento de águas pluviais, que
deve ser conduzido e gerenciado, e acentua o efeito da ilha de calor na cidade.
De acordo com previsões futuras, é esperado um aumento da precipitação torrencial em Teresina, eventos que a
cidade não será capaz de enfrentar adequadamente sem uma poderosa infraestrutura verde e azul. A infraestrutura
verde, a recuperação e permeabilização dos solos contribuem muito para melhorar o sistema de drenagem da cidade,
reduzindo a velocidade de escoamento e infiltrando a água da chuva no subsolo. É por essa mesma razão que
diferentes cidades ao redor do mundo já empreenderam programas de descompactação de solos.
Assim, um programa de permeabilização e recuperação de solos deve ser projetado e implementado. Isto deve
funcionar em conjunto com a estratégia de revitalização e reflorestamento urbano. Ambas as estratégias se fortalecem
e se reforçam mutuamente, gerando desta forma sinergias positivas para a cidade e, como resultado, isso também
melhoraria os resultados de ambas as iniciativas.

O quê

Desenvolvimento de uma estratégia de permeabilização e recuperação de solo.

Por quê

A implementação de estratégias de infraestrutura verde e a descompactação, recuperação e
permeabilização do solo melhoram o sistema de drenagem da cidade, reduzindo a ocorrência
de enchentes e deslizamentos de terra, bem como a poluição dos cursos d'água devido ao
escoamento das águas pluviais.

Como

1. Organizar um comitê de gestão que estabeleça os objetivos de descompactação e
permeabilização dos solos da cidade. Este comitê será coordenado pela SEMPLAN/SEMAM
e irá incorporar e colaborar com o Observatório da Agenda 2030 e seus membros;
2. Organizar um grupo de trabalho para produzir materiais e documentos metodológicos,
para estabelecer critérios e parâmetros, comissionados e em colaboração com o comitê
de gestão. Este grupo de trabalho, além de funcionários e especialistas municipais, poderá
incorporar especialistas externos;
3. Elaborar documentos estratégicos e metodológicos e um plano anual de objetivos pelo
grupo de trabalho, levando em conta os projetos e ações urbanas e de desenvolvimento da
cidade, comissionados pelo comitê de gestão. O plano anual de objetivos deve ser discutido
e acordado com o departamento de planejamento urbano;
4. Promover um relatório anual sobre o cumprimento do plano de objetivos pelo grupo de
trabalho e proposta de um novo plano de objetivos para o ano seguinte.
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Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMAM;

Ϙ

SEMPLAN/SEPLUR;

Ϙ

SAADs.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

Resultados

SEMPLAN/ Agenda 2030.

Curto prazo:
Estratégia e plano desenvolvidos para a descompactação e permeabilização de solos em
Teresina.
Médio prazo:
Aumento da cobertura de pavimentos permeáveis e espaços públicos em zonas de risco de
inundação.
Longo prazo:
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Quem

Melhoria do sistema de drenagem urbana; redução da ocorrência de enchentes.

Atividade 2.3
Melhoria e expansão do sistema de reciclagem de Teresina para reduzir a contaminação da água
e do solo
Dimensão: Atividades Estratégicas
Em um contexto de escassez mundial de materiais e o aumento dos preços das matérias-primas e energia, um sistema
eficiente de coleta e reciclagem de resíduos urbanos pode proporcionar, entre outros, muitos benefícios que vão além
da proteção ambiental, tais como a economia de energia, a economia de recursos naturais, a diminuição do volume
de descarte de resíduos, a redução da poluição do ar e do solo, a redução das emissões de gases de efeito estufa e o
estímulo à economia circular.
Um projeto e implementação apropriados de um sistema de reciclagem e recuperação de material podem ter efeitos
econômicos positivos, tais como a criação de uma indústria de reciclagem. Além destes, também pode ter efeitos
sociais positivos, pois é uma das áreas de ação nas quais iniciativas e projetos de inclusão e integração social são
frequentemente desenvolvidos, em colaboração com entidades do terceiro setor.
Teresina possui um sistema de coleta e reciclagem de resíduos que pode ser ampliado e aperfeiçoado. Programas
locais como o Women for Climate Teresina já visam trabalhar nesta área envolvendo reciclagem de resíduos, adaptação
climática e gênero. Entretanto, estes ainda são projetos-piloto, que precisam ser ampliados de forma abrangente e
ambiciosa, um objetivo que esta atividade proposta visa atingir.

O quê

Melhoria e expansão do sistema de reciclagem de Teresina para reduzir a contaminação da
água e do solo.

Por quê

Além da proteção ambiental e dos benefícios para a saúde pública, um sistema eficiente de
coleta e reciclagem de resíduos urbanos pode proporcionar, entre outros, muitos benefícios que
vão além da proteção ambiental, tais como a economia de energia, a economia de recursos
naturais, a diminuição do volume de descarte de resíduos, a redução da poluição do ar e do solo,
a redução das emissões de gases de efeito estufa e o estímulo à economia circular.
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Como

1. Organizar um comitê de gestão que estabeleça os objetivos da gestão de resíduos e da
melhoria da reciclagem. Este comitê será coordenado pela SEMDUH e irá incorporar e
colaborar com o Observatório da Agenda 2030 e seus membros;
2. Organizar um grupo de trabalho para produzir materiais e documentos metodológicos,
para estabelecer critérios e parâmetros, comissionados e em colaboração com o comitê
de gestão. Este grupo de trabalho, além de funcionários e especialistas municipais, poderá
incorporar especialistas externos;
3. Elaborar documentos estratégicos e metodológicos e o plano anual de objetivos pelo grupo
de trabalho, levando em conta os projetos e ações urbanas e de desenvolvimento da cidade,
comissionados pelo comitê de gestão;
4. Discutir e acordar o plano anual de objetivos com o departamento de planejamento urbano;
5. Controlar periodicamente o cumprimento do plano anual de objetivos pelo grupo de trabalho
e pelo comitê de gestão.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

ARSETE;

Ϙ

SEMAM;

Ϙ

SEMDUH.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

Resultados

SEMPLAN/ Agenda 2030.

Curto prazo:
Desenvolver uma estratégia integrada da cidade para a reciclagem de resíduos e promover uma
economia circular.
Médio prazo:
Implementar a estratégia e executar projetos piloto.
Longo prazo:
Ampliar e melhorar o sistema de reciclagem de resíduos, proteger os recursos naturais,
aumentar a qualidade ambiental e reduzir o consumo de energia.

Atividade 2.4
Criação de uma unidade municipal para a gestão do ciclo da água da cidade
Dimensão: Ajustes Organizacionais
A gestão de águas residuais é o principal problema básico do serviço urbano a ser resolvido em Teresina. Além disso,
também são prioritárias as obras de drenagem nas partes mais vulneráveis e propensas a enchentes da cidade. Assim,
é fundamental abordar este assunto prioritário de forma incisiva, continuando a princípio o programa de extensão da
rede de águas residuais que o município vem desenvolvendo nos últimos anos.
A cobertura insuficiente da rede de saneamento leva ao uso indevido do sistema de drenagem com conexões ilegais,
onde o descarte de águas residuais é feito através da rede de drenagem. Esta questão deve ser tratada e corrigida
imediatamente e efetivamente, pois prejudica seriamente o desempenho de ambos os sistemas e tem causado graves
consequências ambientais e econômicas em Teresina.
Olhando para o lado administrativo desta temática, as competências e responsabilidades relativas à gestão do ciclo
da água estão distribuídas entre departamentos pertencentes a diferentes níveis de administração (por exemplo, a
drenagem é responsabilidade da cidade, mas rios e margens ribeirinhas são de responsabilidade do Estado e da
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execução lentos e complicados.
Finalmente, o atual desempenho dos sistemas de gestão da água - rede de saneamento e sistema de drenagem - será
ainda mais prejudicado devido aos efeitos relacionados à mudança climática, especialmente em relação à gestão das
águas pluviais, devido à maior intensidade e concentração das chuvas. É por isso que se propõe que o município de
Teresina promova um acordo de colaboração entre todas as administrações envolvidas para a criação de uma unidade
municipal para a Gestão do Ciclo da Água na Cidade.
Dada a estrutura organizacional do município e a multiplicidade de departamentos e atores em outros níveis do
governo, envolvidos no planejamento e gestão das políticas, projetos e iniciativas relacionadas ao ciclo da água, foi
acordado que agrupar todas as competências e jurisdições de gestão do ciclo da água sob uma única agência em
convenio com outros níveis de administração não era uma ação viável nesta fase. Pelo contrário, isto requer ajustes
organizacionais de longo prazo e acordos estratégicos entre vários atores a nível local, estadual e nacional. Entretanto,
o estabelecimento desta unidade de gestão dentro do município pode permitir uma transformação organizacional e
processual mais ambiciosa na gestão do ciclo da água em Teresina.
Portanto, o objetivo desta atividade é criar uma nova unidade dentro do município, especificamente dentro do
departamento de planejamento (SEMPLAN) que possa assumir a responsabilidade de supervisionar os planos, projetos
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legislação básica do governo nacional). Isto gera problemas de governança, com processos de tomada de decisão e

e ações dos diversos órgãos envolvidos no ciclo da água em Teresina; facilitar a troca de informações e conhecimentos
entre todos os atores, garantindo a consistência e coerência dos planos e ações, e evitar o mau funcionamento. A
longo prazo, esta unidade será fundamental para integrar e unir as competências de vários órgãos e departamentos
públicos e permitir uma gestão mais eficaz e eficiente do sistema do ciclo da água em Teresina.

O quê

Criação de uma unidade municipal para a gestão do ciclo da água da cidade.

Por quê

A gestão do ciclo da água foi identificada como uma questão prioritária na cidade, impulsionada
por uma multiplicidade de fatores explicados em detalhes no capítulo 3. Abordar esta questão
multifacetada requer a reunião de muitos atores e níveis de governo e a redução de fluxos de
trabalho múltiplos e sobrepostos que, em muitos casos, levam à inatividade ou à neutralização
de impactos.
Esta nova unidade dentro do município, especificamente dentro do departamento de
planejamento (SEMPLAN) pode assumir a responsabilidade de supervisionar os planos,
projetos e ações dos vários órgãos envolvidos no ciclo da água em Teresina; facilitar a troca de
informações e conhecimentos entre todos os atores, garantindo a consistência e coerência dos
planos e ações, e evitando o mau funcionamento.

Como

1. Estabelecer a unidade de coordenação da gestão do ciclo da água dentro do departamento
de planejamento - SEMPLAN -, e legalizar o mandato desta unidade.
2. Esta unidade deverá definir e mapear as competências das diversas administrações sobre
o ciclo hidrológico da cidade; e se engajar em comunicações diretas com todos os atores.
3. Esta unidade tem que produzir mecanismos de relatórios regulares para permitir relatórios
atualizados de todos os atores e departamentos relevantes e garantir o compartilhamento
de conhecimentos e informações.
4. A unidade deve começar a se engajar em atividades de coordenação dentro de um plano de
tempo estabelecido e acordado por todos os atores e apartamentos.
5. Ao fazer isso, a unidade se envolverá gradualmente em processos de tomada de decisão
relativos ao gerenciamento do ciclo da água ao longo de todo o ciclo político, começando
com a definição da agenda através da definição de ações, implementação e monitoramento
e avaliação. Desta forma, a unidade estará melhor posicionada para assegurar que todas as
políticas e projetos sejam coerentes, que a duplicação de esforços seja minimizada e que
seja alcançada uma melhor eficiência de recursos.
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Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

ARSETE;

Ϙ

SEMAM;

Ϙ

SEMDUH;

Ϙ

SEMPLAN/Assessoria Técnica.

Outros atores envolvidos:

Resultados

Ϙ

SEMAR;

Ϙ

ANA.

Curto prazo:
Estabelecer uma unidade de gestão da água em Teresina.
Médio prazo:
Possibilitar o compartilhamento de conhecimentos e comunicação em todo o município com
relação à gestão do ciclo da água; fortalecer a coordenação e o alinhamento entre todos os
atores dentro do município, bem como a nível estadual e nacional.
Longo prazo:
Estabelecer um gerenciamento eficaz e eficiente da água urbana integrada em Teresina, redução
das enchentes urbanas e contaminação do solo e da água.

Atividade 2.5
Estabelecer um programa de visitas e excursões guiadas às principais infraestruturas, locais de
interesse e iniciativas-piloto para o desenvolvimento sustentável e resiliente
Dimensão: Atividades de Conscientização
Soluções baseadas na natureza, como a infraestrutura verde e azul, têm vantagens incontestáveis, tanto no nível de
manutenção e impacto ambiental quanto de outros efeitos benéficos. No entanto, muitas vezes surgem dificuldades de
vários tipos para sua implementação. Uma delas é a falta de conhecimento sobre seu funcionamento, implementação
e o que eles podem oferecer para a gestão sustentável da cidade. Outra dificuldade são os hábitos e inércias sociais,
técnicas, políticas e profissionais que priorizam soluções isoladas voltadas para a solução de um problema específico
com "obras ou operações visíveis", ao invés de propor estratégias e ações em processos naturais que são mais
difíceis de visualizar, avaliar e prestar contas, com efeitos benéficos diferidos e dispersos a longo prazo que podem e
geralmente passam despercebidos pelos cidadãos, políticos e até mesmo, muitas vezes, pelos técnicos envolvidos.
É necessário, portanto, tomar uma posição determinada e corajosa. Também é oportuno esclarecer que o compromisso
com soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde e azul não implica, tampouco, uma renúncia absoluta à
necessidade de implementar uma infraestrutura cinza de apoio ao funcionamento da cidade, já que o fenômeno urbano
implica uma alteração dos processos naturais que não podem ser redirecionados apenas com soluções baseadas na
natureza. Mas implica que, diante de um problema urbano de complexidade, deve ser dada prioridade a este tipo de
solução antes de se recorrer a soluções estritas de engenharia, dado que sozinhas estas não conseguem fornecer o
nível de resposta ou cobertura necessário.
É por isso que, dadas as vantagens em nível de implementação, efeitos colaterais, benefícios, manutenção e custos,
durabilidade e alcance das soluções baseadas na natureza, é necessário realizar ações específicas de conscientização
sobre estes aspectos tanto para o público em geral, quanto para os técnicos da administração e do setor privado. Uma
das ações mais poderosas e eficazes que podem ser realizadas é a apresentação e divulgação de projetos, iniciativas
e experiências existentes baseadas em soluções baseadas na natureza que podem servir de modelo e inspiração
para novas iniciativas. As visitas e excursões guiadas são, neste sentido, uma forma muito poderosa de alcançar este
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alvo para o qual são dirigidas. A cidade de Teresina tem de fato várias iniciativas públicas e privadas que poderiam e
deveriam ser incorporadas a este programa de alcance público.

O quê

Estabelecer um programa de visitas e excursões guiadas às principais infraestruturas, locais de
interesse e iniciativas-piloto para o desenvolvimento sustentável e resiliente.

Por quê

Em uma cidade sob a constante ameaça de inundações, é essencial aumentar a conscientização
e o conhecimento sobre soluções baseadas na natureza, como infraestrutura verde e azul, mas
também a infraestrutura e funcionamento da cidade como um todo, tanto para o público em
geral, como também para técnicos administrativos e empresas privadas. Uma das ações mais
poderosas e eficazes que podem ser realizadas é a apresentação e divulgação de projetos,
iniciativas e experiências existentes que utilizam soluções baseadas na natureza e que podem
servir de modelo e inspiração para novas iniciativas. Visitas e passeios guiados são, neste
sentido, formas poderosas de alcançar este objetivo.

Como

1. Identificar e listar entidades e grupos que têm iniciativas em andamento que podem ser
classificadas como "soluções baseadas na natureza" e infraestruturas do Município que
podem ser classificadas como infraestrutura verde e azul;
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objetivo. As visitas devem ser acompanhadas de informações abrangentes, compreensíveis e adaptadas ao grupo

2. Preparar um programa de visitas guiadas, com foco em cada público - o programa deve
incluir o calendário de atividades e as pessoas encarregadas de apresentar e dirigir as visitas;
3. Preparar materiais explicativos;
4. Realizar as visitas guiadas e visitas programadas.
5. Promover uma avaliação anual dos resultados e atividades do programa.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

SEMAM;

Ϙ

SEMDUH;

Ϙ

ARSETE;

Ϙ

SEMCOM.

Para cada visita guiada, é necessário coordenar a ação e o intercâmbio de informações com os
departamentos correspondentes.

Resultados

Curto a médio prazo:
Um programa intensivo de conscientização estabelecido, incluindo visitas guiadas a projetos de
infraestrutura e projetos em andamento.
Longo prazo:
Maior conscientização e conhecimento sobre soluções baseadas na natureza, como o projeto
Lagos Norte, assim como infraestrutura e o funcionamento da cidade em geral, tanto para o
público em geral quanto para técnicos administrativos e de empresas privadas
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Insights de Cidades Parceiras CRGP
Semana de la Naturaleza, Barcelona, Espanha
A Prefeitura de Barcelona organiza, anualmente, um evento chamado Semana de la Naturaleza (Semana da
Natureza)48, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e
seus recursos naturais. O evento inclui diversas atividades, como excursões, workshops, visitas guiadas, atividades
em família, exposições, atividades voltadas às crianças e pequenas viagens relacionadas à infraestrutura verde e
azul, parques urbanos, construções sustentáveis e jardins e hortas urbanas.

Figura 52: Semana de la Naturaleza, Barcelona, Espanha. Fonte: Ajuntament de Barcelona (2021).

Ação Recomendada 3:
Sólida coordenação intragovernamental para planejamento e
implementação urbana coerente e integrada
A implementação bem-sucedida de estratégias, políticas e programas normalmente acarretará certas mudanças
organizacionais. Assim, o planejamento cuidadoso dessas mudanças é parte necessária de um programa de construção
de capacidades locais. Durante o processo de estudo e análise em Teresina, foram detectadas disfuncionalidades na
implementação de políticas, planos e projetos devido a limitações de coordenação inter e intradepartamental e canais
de comunicação oportunos. As seguintes ações são propostas com o objetivo de abordar estes problemas detectados
e permitir uma melhor e eficiente implementação de políticas.
Além disso, em relação aos desafios ambientais que Teresina enfrenta, também há uma grande dispersão de agentes
e autoridades competentes, especialmente no que diz respeito à gestão do ciclo e dos cursos de água. Isto gera muitas
disfuncionalidades e dificuldades, assim como atrasos na tomada de decisões.
Os resultados esperados desta ação recomendada são, então, maior dinamicidade e precisão na tomada de decisões,
maior agilidade nos processos e obtenção de melhores resultados a partir das ações empreendidas.

48 Ajuntament de Barcelona (2020).
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Atividade 3.1
Aumentar a coordenação inter e intradepartamental ao longo de todo o processo de políticas
públicas
Dimensão: Ajustes Organizacionais
O trabalho compartimentado é um problema comum às administrações públicas de diversos níveis, e não é diferente
nos governos locais. Suas implicações vão desde políticas e projetos incompatíveis, duplicação de esforços e, portanto,
ineficiência de recursos, até a conflitos de implementação, para citar apenas alguns.
Além desta questão, observou-se em Teresina uma nítida desarticulação entre política e planejamento de projetos,
por um lado, e implementação, por outro. A ausência de departamentos municipais (tais como obras públicas) e
parceiros responsáveis pela implementação, nos estágios iniciais do planejamento de políticas têm levado a múltiplos
problemas, o mais proeminente é que os resultados de execução não correspondem aos resultados pretendidos e aos
resultados estabelecidos nos planos e políticas originais.
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Mecanismos para Ação

Embora a formulação de uma estrutura de monitoramento e avaliação criteriosa de projetos possa limitar tais riscos de
implementação inadequada, ela pode não conseguir solucionar as raízes do problema. Portanto, a adoção de marcos
de monitoramento e avaliação tem que ser acompanhada de mudanças nas formas como as políticas e decisões são
tomadas em Teresina. Particularmente, os formuladores de políticas e planejadores precisam estar familiarizados
com as realidades de implementação no terreno, até que ponto a execução de planos e projetos futuros é viável, dadas
as capacidades disponíveis dos que estão encarregados. Por outro lado, os departamentos e parceiros responsáveis
pela implementação precisam estar presentes durante o ciclo de tomada de decisões a fim de estarem devidamente
familiarizados com as metas e objetivos dos novos planos e projetos, e assim compreenderem o que se espera deles
em suas respectivas funções e estágio de envolvimento.
Portanto, esta atividade sugere que o município necessita promover mudanças na condução do processo de tomada
de decisão e quem deve estar presente em cada etapa do processo. Além disso, o município tem que gerar motivações
e incentivos para que os diferentes departamentos sigam estas novas formas de colaboração e de tomada de decisão
integrada, fornecendo recursos, assim como de controle do cumprimento.

O quê

Aumentar a coordenação inter e intradepartamental ao longo de todo o ciclo de políticas
públicas de planejamento e desenvolvimento urbano.

Por quê

Reduzir a inconsistência entre as metas de planejamento de políticas e projetos e os resultados
de implementação, evitando assim a ineficiência e garantindo a melhor realização das metas e
objetivos.

Como

1. A Prefeitura precisa estabelecer uma nova abordagem de trabalho transversal a seus
departamentos no âmbito da gestão urbana. Esta nova abordagem exige que os
departamentos de planejamento interajam com todos os departamentos relevantes de
implementação e operação durante o estágio inicial de definição de políticas e ações.
2. A Comissão de Resiliência é uma entidade qualificada para iniciar a discussão e o projeto
desta nova abordagem, uma vez que ela engloba departamentos tanto de planejamento
como de operações.
3. Um passo de ajuste organizacional a longo prazo que o município deve começar a
considerar é integrar todos os departamentos de planejamento urbano, visando agrupar
todos os departamentos sob uma macro área de planejamento (exemplo: urbano, ambiental,
mobilidade, infraestrutura, habitação, etc) . Aproximar esses departamentos se revelará
altamente útil para facilitar a integração vertical e diagonal entre serviços e departamentos
estreitamente relacionados.
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Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

Comissão de Resiliência;

Ϙ

SEMPLAN.

Outros atores envolvidos:

Resultados

Ϙ

STRANS;

Ϙ

SEMDUH;

Ϙ

SEMAM;

Ϙ

SAADs.

Curto prazo:
Estabelecer mecanismos de planejamento, implementação e gestão em Teresina, onde todos
os atores (conforme necessário) estão engajados na elaboração de políticas desde os estágios
iniciais até a fase de execução.
Médio prazo:
Redução da inconsistência entre planos e projetos municipais, e resultados de implementação.
Longo prazo:
Melhor cumprimento das metas e objetivos estabelecidos nos planos e projetos do município.
Eficiência nos gastos dos recursos municipais.

Insights de Cidades Parceiras CRGP
Gerència d’Habitàt Urbà, Barcelona, Espanha
Em 2013, a Prefeitura de Barcelona passou por um processo de reestruturação organizacional, conectando os
diferentes departamentos relacionados a projetos urbanos, planejamento urbano e gestão, meio ambiente e
serviços urbanos, infraestrutura e coordenação, mobilidade urbana e habitação sob a coordenação da Gerència
d'Habitàt Urbà49 (Gestão do Habitat Urbano). A reestruturação buscou promover melhorias na administração e,
consequentemente, na definição de políticas, tomada de decisões e execução coerente de ações relacionadas ao
ambiente urbano.

Figura 53: Gerència d’Habitàt Urbà, Barcelona, Espanha. Fonte: Ajuntament de Barcelona (2021).

49 Ajuntament de Barcelona (2020).
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Desenvolvimento de Guias de Planejamento Urbano e Implementação, Checklists e Manuais
Técnicos
Dimensão: Atividades de Capacitação
Em organismos administrativos extensos como prefeituras, estruturados em linhas setoriais (planejamento urbano,
mobilidade, meio ambiente, educação, etc.), é necessário estabelecer critérios comuns e gerais de interpretação e
implementação. Os critérios devem ser concebidos de tal forma que os objetivos e critérios estipulados originalmente
em planos, programas e projetos, não sejam mal interpretados, distorcidos ou ofuscados no processo de sua
implementação.
Teresina é uma cidade com mais de 800.000 habitantes. Portanto, tem uma extensa organização administrativa
municipal. Assim, além de promover as mudanças propostas na atividade anterior, é necessário estabelecer critérios
claros, gerais e comuns - alinhados com os objetivos gerais da cidade e seu plano diretor - e traduzi-los em documentos
para o adequado monitoramento e implementação dos planos, projetos e programas da cidade.
Estes documentos podem ser, em uma primeira fase, guias, checklists, e manuais técnicos impressos. Entretanto, com
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Atividade 3.2

o desenvolvimento progressivo desta Ação Recomendada, o uso ou atualização para outros formatos e plataformas
também deve ser considerado: aplicativos e programas de computador, materiais audiovisuais, etc.

O quê

Desenvolvimento de guias de planejamento e implementação urbana, checklists e manuais
técnicos.

Por quê

Teresina possui uma extensa organização administrativa municipal, portanto é necessário
padronizar um conjunto de critérios comuns alinhados com os objetivos gerais da cidade
entre os diferentes órgãos administrativos. Estas diretrizes serão oficializadas através de
documentos como guias, listas de verificação (checklists) e manuais técnicos, que permitirão a
implementação adequada das políticas e planos municipais.

Como

1. Criar um grupo para a definição e coordenação dos documentos a serem elaborados. O
grupo deverá ser formado por um grupo de coordenação principal e irá contar com técnicos
e profissionais competentes das áreas municipais envolvidas em cada projeto;
2. Coletar as informações e listar as necessidades de cada uma das Secretarias e
Departamentos Municipais;
3. Estabelecer uma lista de assuntos e um cronograma de trabalho para a criação dos materiais
a serem desenvolvidos. A lista de assuntos deve identificar os departamentos envolvidos
para entrar em contato com eles e solicitar a nomeação dos funcionários e praticantes
municipais que participarão do desenvolvimento dos materiais. O cronograma de trabalho
deverá priorizar os projetos com base nas necessidades e nos recursos disponíveis. Deve
ser avaliada a adequação da incorporação de facilitadores ou consultores especialistas
externos;
4. Incorporar funcionários e profissionais municipais e, quando apropriado, incorporar
consultores especializados externos ao grupo de trabalho. Definir o formato final do
trabalho a ser desenvolvido. Definir a modalidade de desenvolvimento do projeto: painel de
especialistas e profissionais, oficinas participativas, grupos de trabalho técnicos, etc. Início
dos projetos definidos de acordo com o cronograma de trabalho;
5. Entregar e validar o produto desenvolvido. Elaborar o documento de resultado e materiais;
6. Divulgar o documento de resultado e os materiais. A metodologia mais apropriada e eficaz
de disseminação e implementação deve ser estabelecida: apresentações presenciais,
online, oficinas, websites, etc.
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Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/SEPLAG;

Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

SEMCOM;

Ϙ

SAADs.

Para cada material a ser desenvolvido, eles devem incorporar e coordenar os departamentos
responsáveis correspondentes.

Resultados

Curto prazo:
Desenvolver documentos de diretrizes.
Médio prazo:
Divulgar diretrizes e padrões amplamente em todo o município e entre as partes interessadas
relevantes, garantindo que o pessoal e os profissionais estejam bem informados e treinados na
implementação e no monitoramento dessas diretrizes e padrões estabelecidos.
Longo prazo:
Estabelecer critérios claros e coerentes de interpretação e implementação das ações urbanas
e ambientais da cidade, assegurando que os resultados estejam alinhados com a visão e
objetivos pretendidos da cidade.

Insights de Cidades Parceiras CRGP
Prescrições Técnicas para o Espaço Urbano, Barcelona, Espanha
A Prefeitura de Barcelona está promovendo o desenvolvimento de Protocolos de Projetos a fim de conseguir
uma melhor gestão de recursos e coordenar as informações de todos os projetos arquitetônicos, urbanos ou de
infraestrutura que são desenvolvidos na cidade, seguindo os princípios orientadores para projetos contratados
pela Prefeitura de Barcelona.

Figura 54: Prescrições Técnicas para o Espaço Urbano, Barcelona, Espanha. Fonte: Ajuntament de Barcelona (2021).
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Justificativa
Como resultado do diagnóstico de resiliência da cidade, alguns estresses foram identificados como vetores que
influenciam diretamente nos desafios de desenvolvimento econômico da cidade, sobretudo o desemprego. Neste
sentido, a crise financeira nacional em 2015, cuja recuperação foi interrompida pela crise pandêmica atual, levaram
à elevação da taxa de desemprego, especialmente entre os mais jovens e setores informais. É fundamental aqui um
foco particular a estes grupos. Além disso, a pandemia da COVID-19 reforçou a necessidade de repensar o futuro do
trabalho e a necessidade urgente de acelerar a transformação do mercado de trabalho para aumentar a produtividade,
acompanhando as transformações tecnológicas. Tal demanda exigirá maior capacitação e apoio às micro e pequenas
empresas, bem como startups, e ao empreendedorismo em escala local.
Um segundo vetor está relacionado à baixa produtividade devido a questões de acessibilidade e mobilidade urbana,
desafios de oferta/demanda de transporte público e sua à vulnerabilidade a choques externos. Esta acessibilidade
tem efeito direto no emprego das pessoas e na do desempenho geral da economia da cidade. A produtividade
também é afetada pela falta de sólidas estruturas de governança metropolitana, o que leva a uma menor integração
econômica e perda de oportunidades em nível regional. A baixa produtividade é um desestímulo ao investimento

Capítulo 5: Ações Recomendadas para Resiliência e Sustentabilidade

5.3. Construíndo uma Economia Local Forte e Resiliente

do setor privado, cuja conectividade do mercado foi também identificada como vetor negativo do desempenho
econômico. Além disso, a cidade é afetada pela falta de infraestruturas regionais adequadas para facilitar os fluxos
intranacionais e internacionais, tais como sistema rodoviário seguro e corretamente dimensionado, com duplicação
de estradas em pontos estratégicos, um aeroporto com capacidade apropriada e uma rede ferroviária eficiente. As
questões de conectividade, tanto interna quanto externamente, levam a uma terceira questão-chave, relacionada com
a baixa atratividade para os negócios. Considerando que as finanças municipais foram e ainda serão impactadas pela
COVID-19, é fundamental que a cidade empreenda ações conducentes a atrair o setor privado, o que pode servir para
alavancar os investimentos urbanos, como a mobilidade e a acessibilidade urbana.
Por fim, a diversificação da economia da cidade também foi considerada fundamental para a resiliência e
sustentabilidade do desenvolvimento local. A cidade precisa encontrar múltiplas fontes de renda dos setores primário,
secundário e terciário, envolvendo de forma inclusiva sua população, ao invés de depender de fontes limitadas. Apesar
da cidade ter um forte setor de saúde e de educação, este tem um potencial que não foi totalmente otimizado.
Estas questões apresentadas estão todas atravessadas por desafios estruturais de governança da região, impactados
por desafios de coordenação intergovernamental - federal, estadual e municipal, nos quais todos precisam de sistemas
mais eficazes de gestão intraorganizacional entre as várias secretarias para a implementação de projetos e programas,
que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade.
Em suma, Teresina é uma cidade com um mercado pouco desenvolvido e fraca diversificação econômica, com acesso
incipiente aos mercados externos e baixo investimento direto, com grande impacto na criação de empregos formais.
Os altos e crescentes níveis de informalidade são exacerbados pela dependência de setores econômicos específicos,
bem como pelo déficit de trabalhadores qualificados, causando impactos adicionais na criação de empregos. Para
que uma economia seja forte e resiliente, ela precisa ter uma estrutura econômica mais diversificada que proporcione
maior resistência regional a choques externos, como a COVID-19, que exacerbou as vulnerabilidades da capital.
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Linha de Ação 3
Construíndo uma Economia Local Forte e Resiliente

Contribuições

Resultados a

Resultados a

Resultados

Resultados a

Metas De

Curto Prazo

Médio Prazo

Intermediários

Longo Prazo

Impacto

Capacidades

Treinamento de

Implementação

Aumento da

Serviços públicos Resiliência

técnicas

funcionários para

de Programas de

arrecadação

municipais

comunitária

para serviços

a modernização

Modernização

de impostos e

de melhor

fortalecida.

públicos mais

tributária

Tributária

receitas locais

qualidade,

eficientes e

com eficácia e

aumento da

diligência

receita local
Conscientização

Implementação

Promover ajustes Melhoria

Fortalecimento

Crescimento

para facilitar

Piloto da

institucionais

adequada
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econômico

o acesso das

Estratégia de

para melhorar

dos Serviços

financeira

durável,

pessoas às

Monitoramento

a prestação de

Públicos

municipal diante

inclusivo e

oportunidades

e Avaliação dos

serviços públicos

Municipais

das crises

sustentável,

Serviços Públicos

municipais

econômicas

emprego pleno

municipais

e produtivo
e trabalho
decente para
todos
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Capacitação

Conceber um

Desenvolvimento

Maior acesso

Melhor

Acesso

para fortalecer

pacote integrado

de uma

das pequenas

conectividade

otimizado a

as instituições

de prestação de

reformulação

empresas

e mobilidade

sistemas de

para apoiar

serviços para

institucional para

aos serviços

urbana; portanto,
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micro e pequenas

o Banco Popular
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melhor economia seguros,

informais,

empresas e
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local
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setor informal
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Banco Popular
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econômicos,
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Implementação

Operação

Mão-de-obra

Melhor acesso

organizacionais

agências

de planos e

adequada de

local robusta

a serviços

para aumentar

municipais para

projetos de

Sistemas de

e resiliente;

básicos

a produtividade

uma melhor

logística urbana

Transporte

economia local

adequados

local, a

Mobilidade

Público e

preparada para

para todos

conectividade

Urbana e

Logística Urbana

a digitalização

do mercado e a

Desenvolvimento

e o futuro do

atratividade dos

Econômico Local

trabalho

negócios

(LEDA)

Resultados a

Resultados a

Resultados

Resultados a

Metas De

Curto Prazo

Médio Prazo

Intermediários

Longo Prazo

Impacto

Ações

Promover políticas Desenvolvimento
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Níveis mais altos

estratégicas

orientadas ao
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digital e
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da cidade para
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internacional

oportunidades de

para o

emprego
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Contribuições

desenvolvimento
econômico local

No entanto, Teresina dispõe de instituições educacionais e de saúde regionais bem desenvolvidas, que poderiam ser
uma oportunidade não somente para gerar empregos, mas também para promover o empreendedorismo local e o
investimento externo. Para avançar, as ações que a cidade assumir, devem ser robustas e resilientes para diversificar os
setores econômicos da cidade, assegurar investimentos em infraestrutura, criar um ambiente favorável aos negócios
que atraia empresas, apoiar a criação de novas startups, melhorar a conectividade, fornecer treinamento técnico e
reciclagem do mercado de trabalho, e, sobretudo, assegurar uma coordenação mais forte entre as principais partes
interessadas para garantir que os programas sejam implementados.
O setor público, o setor privado, o meio acadêmico e a sociedade civil ainda precisam de mecanismos reforçados
de trabalho integrado e coordenado para evoluir na execução de programas e projetos, que frequentemente não
progridem na sua implementação. O desenvolvimento econômico não acontecerá através de projetos ou programas
pontuais, mas por meio de ecossistemas interativos, dinamicamente adaptáveis e integrados, razão pela qual ter uma
governança forte na cidade será fundamental para seu desenvolvimento. As ações que a cidade assume devem ser
estratégias baseadas nas pessoas e seus contextos espaciais específicos, visando melhorar as condições básicas
para a criatividade humana, a boa governança e uma maior abertura.
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Visão Geral da Proposta
Ações
recomendadas

Mecanismos para Ação
Atividades

Ajustes

Atividades de

Atividades de

Estratégicas

Organizacionais

Capacitação

Conscientização

1. Maior

1.1. Modernizar

1.2. Aperfeiçoar

Eficiência

e aprimorar os

competências da

da Gestão

mecanismos

administração

Municipal e da

municipais de

municipal para
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monitoramento

uma melhor e

Financeira do
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mais eficiente
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eficácia e eficiência
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tributária.

2. Melhoria
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uma Agência de

uma

maior atração de

Trabalho.
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4. Melhor acesso
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oportunidades
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de emprego para
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o setor informal.
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competências.
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Atualmente, há uma clara tendência à digitalização dos serviços administrativos municipais em diferentes níveis do
governo, que tem o potencial de facilitar massivamente as operações comerciais, especialmente em nível local, como o
Plano de Dados Abertos de Teresina. A cidade também tem proposto programas de melhoria de governança municipal
e metropolitana, que capacita funcionários públicos nos campos de inovação pública, governo aberto e resiliência
urbana. Em termos de otimização de despesas, a cidade implementou o "Gestão Cidadã" e o "Colab Teresina", um
aplicativo de colaboração cidadã e monitoramento dos serviços municipais e obras públicas.
Em nível nacional, estão em vigor dois programas nacionais importantes de financiamento para a modernização fiscal
de governos locais, o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos
(PMAT), e o Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM).
Estes programas visam expandir as capacidades institucionais dos municípios para aumentar sua receita tributária
e melhorar a administração dos gastos públicos. O programa proporcionará às equipes municipais treinamento e
assistência técnica para a preparação, execução e supervisão de projetos desenvolvidos utilizando o Sistema de
Desenvolvimento, Execução, Monitoramento e Supervisão de Projetos e aprovados pela Unidade de Coordenação do
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Ação Recomendada 1:
Maior Eficiência da Gestão Municipal e Sustentabilidade Financeira
do Governo Local

Programa. O projeto também fortalecerá o planejamento e um modelo de gestão baseado em resultados.
Embora a cidade tenha alguns programas bem estabelecidos para avançar, ela enfrenta vários desafios, incluindo a
falta de capacidades técnicas para a implementação e coordenação de programas que impedem que estes programas
sejam devidamente implementados. O aumento da receita municipal é fundamental para o desenvolvimento da cidade
e para ter uma maior oferta de serviços e infraestrutura urbana que irá melhorar a qualidade de vida em Teresina.
As seguintes atividades visam aumentar as receitas municipais e ampliar os recursos municipais para financiar o
desenvolvimento econômico em Teresina.
Entretanto, embora a cidade tenha alguns programas bem estabelecidos, ela enfrenta vários desafios advindo da
falta de capacidade técnica para a implementação e coordenação de programas, o que impede que esses sejam
devidamente executados. O aumento da receita municipal é fundamental para o desenvolvimento da cidade e para
assegurar uma maior provisão de serviços e infraestrutura urbana a fim de melhorar a qualidade de vida local. As
seguintes atividades visam aumentar a receita municipal e os recursos municipais para financiar o desenvolvimento
econômico em Teresina:

Mecanismos para Ação
Atividade 1.1
Modernizar e aprimorar os mecanismos municipais de monitoramento e avaliação da eficácia e
eficiência de serviços
Dimensão: Atividades Estratégicas
Estruturas adequadas e sistemáticas de monitoramento e avaliação foram destacadas por muitas partes interessadas
e parceiros locais como deficientes em relação a projetos, planos e iniciativas municipais. Embora o monitoramento
de projetos seja realizado com mais frequência do que as avaliações, o município ainda não possui estruturas,
procedimentos e métricas padrão sobre como tais processos devem ser realizados e gerenciados. A avaliação de
projetos, por outro lado, foi vista pela maioria das partes interessadas como sendo o maior desafio. Apesar de algumas
tentativas de diferentes departamentos municipais para elaborar ferramentas de avaliação de projetos, não houve
progresso significativo nestas tentativas. As razões para isso são diversas; algumas decorrem da dificuldade técnica
de desenvolver indicadores e métricas precisas, outras estão relacionadas a dificuldades de coordenação entre
diferentes departamentos municipais (especialmente para projetos multijurisdicionais) e a natureza desafiadora de
construir consenso sobre o que deve ser avaliado, como e de acordo com que critérios.
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A administração pública deve seguir aprimorando os mecanismos de monitoramento e avaliação de projetos e
programas, incluindo a definição de indicadores de desempenho para os serviços públicos com cronogramas
determinados. O monitoramento adequado garante que os projetos, programas e serviços municipais sejam
implementados de acordo com os planos e especificações do projeto e entregues dentro do prazo estipulado. Assim,
o monitoramento é um poderoso instrumento para que os governos locais garantam a eficácia e eficiência na entrega
de seus projetos e serviços. Ele também permite ajustes na execução de políticas quando projetos e serviços não
se mostram adequados ou causam estrangulamentos e deseconomias para o governo local. O monitoramento não
se limita apenas aos projetos recém-executados ou em execução, mas pode se estender à prestação de serviços
públicos, tais como serviços de manutenção de infraestrutura, instalações públicas e outros. Além do monitoramento,
a avaliação está no centro das atividades de construção de resiliência. Ser ágil, reflexivo e proativo implica um
monitoramento contínuo dos serviços, programas e projetos urbanos, e uma avaliação regular do que funciona ou
não, e do que precisa ser feito de forma diferente. Além disso, a avaliação é uma ferramenta crucial para garantir a
responsabilidade e o uso adequado dos recursos públicos.
Neste sentido, o CRGP oferece um conjunto complexo de indicadores para avaliar diversos serviços públicos municipais,
fornecendo assim parâmetros iniciais para um sistema de monitoramento. O conjunto de atividades a seguir sugere
a melhoria do mecanismo e das estruturas de monitoramento e avaliação do município, através de treinamento,
aproveitando a ferramenta de diagnóstico do CRGP e atividades contínuas de aprendizagem e aperfeiçoamento.

O quê

Atualizar e melhorar os mecanismos municipais de monitoramento e avaliação da eficácia

Por quê

O Diagnóstico de Resiliência Urbana mostrou deficiências nos dados de monitoramento dos

e eficiência dos serviços.

serviços públicos municipais. Esta falta de dados também coincide com pontos relevantes
levantados pela Comissão de Resiliência, tais como dificuldades na implementação de
projetos urbanos e incompatibilidades de capacidade técnica e demanda por serviços
públicos. Este monitoramento é fundamental para gerar um parâmetro e responder a
problemas como a falta de capacidade técnica para serviços municipais adequados.

Como

1. Convocar subgrupo da Comissão de Resiliência, incluindo os gerentes das
Superintendências de Ações Administrativas Descentralizadas (SAADs), da Secretaria
Executiva de Coordenação de Captação e Monitoramento (SECREM), e da Secretaria
Executiva de Planejamento e Gestão (SEPLAG) para reuniões iniciais e estabelecimento
de objetivos;
2. Mapear as iniciativas de monitoramento e avaliação, compreender os gargalos de
implementação e produzir um diagnóstico;
3. Definir os principais serviços de monitoramento e avaliação, pesquisar indicadores
básicos para os serviços (indicadores CRPT são recomendados para serviços públicos
municipais) e metodologias de monitoramento;
4. Firmar um acordo sobre um protótipo simplificado de monitoramento e avaliação
dos serviços públicos municipais para implementação experimental, com plano de
escalabilidade.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/SEPLAG.

Outros atores envolvidos:
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Ϙ

Comissão de Resiliência;

Ϙ

SAADs;

Ϙ

SEMPLAN/SECREM.

Curto prazo:
Compreensão dos gargalos na prestação de serviços públicos municipais. Construção
de um parâmetro de eficiência dos serviços públicos municipais. Desenvolvimento de um
protótipo para a estratégia de monitoramento e avaliação dos serviços públicos.
Médio prazo:
Implementação bem sucedida da estratégia de monitoramento e avaliação dos serviços
públicos municipais. Ajustes institucionais promovidos para melhorar a oferta de serviços
públicos municipais com base na avaliação e monitoramento contínuos.
Longo prazo:
Serviços públicos municipais de melhor qualidade, com eficácia e diligência na entrega
de obras públicas; processos de licenciamento, monitoramento e inspeção; bem-estar da
comunidade; serviços de emergência; e aplicação da lei. Melhoria da eficiência dos gastos
públicos e redução dos encargos sobre o orçamento municipal.

Atividade 1.2
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Resultados

Aperfeiçoar competências da administração municipal para uma melhor e mais eficiente arrecadação tributária
Dimensão: Atividades de Capacitação
Um dos principais desafios ao aumento da receita municipal está relacionado à insuficiência de capacidades técnicas
para implementar adequadamente as tecnologias de cobrança de impostos. Atualmente, a unidade responsável está
localizada dentro da Secretaria Municipal de Finanças, onde o diagnóstico identificou a carência de capacitação técnica,
o déficit de informações e a sobrecarga de trabalho dos funcionários, bem como a necessidade de uma clara definição
de funções e responsabilidades de funcionários, resultando na sobreposição/duplicação de fluxos de trabalho. O
fortalecimento das capacidades é a chave para executar com sucesso os programas municipais em andamento, ao
mesmo tempo em que é importante que a equipe municipal esteja atenta a alternativas de incremento da receita
municipal, uma vez que existem lacunas de oportunidades para arrecadação de impostos que podem aumentar o
financiamento para o desenvolvimento econômico.
No Brasil, os impostos prediais são uma importante fonte de receita para as cidades. Um estudo sobre o Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) no Brasil, realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, comparou
a arrecadação da receita municipal atual de todas as capitais brasileiras e constatou que Teresina tem uma perda
potencial de arrecadação de 61%. Além disso, ao comparar a arrecadação do IPTU com a despesa salarial municipal, o
estudo apontou que a perda da arrecadação foi de 37%. Avaliando estas duas formas de cobrança, o estudo também
descobriu que Teresina tem o potencial de dobrar seu IPTU, subindo para a média de arrecadação em comparação
com outras capitais.50 Outros estudos também sugerem que existe um potencial significativo para incremento de
IPTU, mesmo nas regiões mais pobres do Brasil, através da modernização da administração tributária e da introdução
de certas reformas legislativas de competência municipal.51 No entanto, esses estudos reforçam que os processos de
avaliação de propriedade devem ao máximo garantir autonomias de processos políticos, garantindo que a determinação
do valor seja indexada a critérios técnicos, assim como outros impostos sobre propriedade.
Além disso, a instabilidade econômica global torna urgente que Teresina avance com seus planos e programas
para melhorar a cobrança do imposto predial. Isto requer ações que permitam a instituição de uma equipe dedicada
aos projetos já iniciados (PMAT e PNAFM), uma vez que os benefícios superam significativamente os custos de
implementação. Esta equipe deve receber treinamento inicial e contínuo. A cooperação entre Cidades é altamente
recomendada para que os respectivos servidores municipais aprendam com outras cidades sobre melhores práticas
no desenvolvimento de mecanismos para resolver problemas de implementação.

50 Baima, Carolina; Hobbs, Jason; Seabra, Renata; Oliveira, Isabela (2021).
51 Rodrigues, Afonso; Amorim, Erika; and Rios da Nóbrega Marcos (2012).
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O quê

Aperfeiçoar competências da administração municipal para uma melhor e mais eficiente
arrecadação tributária.

Por quê

O processo de consulta da Comissão de Resiliência esclareceu que o município já dispõe de
projetos de modernização da gestão tributária, bem como recursos assegurados para este fim.
Entretanto, a capacidade administrativa para implementar esses recursos e acompanhar os
programas ainda é inadequada. A modernização da gestão tributária responde à necessidade
de aumentar as próprias fontes de receita para financiar o desenvolvimento sustentável e
mitigar as crises fiscais.

Como

1. Reformular uma força tarefa na Secretaria Municipal de Finanças para implementar
programas de modernização da arrecadação de impostos (PMAT e PNAFM), incluindo
designação de servidores exclusivos para essa tarefa;
2. Solicitar apoio direto das entidades financiadoras do programa (PMAT e PNAFM) para
melhorar a estratégia de implementação e treinamento. Promover a participação da cidade
em atividades de compartilhamento de conhecimento, tais como redes de interesse,
estimular a cooperação com cidades modelo ou participar de projetos-piloto em parceria
com instituições de ajuda ao desenvolvimento (como bancos multilaterais);
3. Preparar a estrutura de capacitação para os servidores designados, bem como apoiar as
partes interessadas, incluindo viagens de estudo, treinamento presencial em Teresina,
oficinas de treinamento no exterior, e através de treinamento durante a implementação
do programa por pessoal capacitado. Recomenda-se contratar um assessor para orientar,
treinar e controlar equipes locais, e propor soluções inovadoras;
4. Assegurar que o treinamento de funcionários públicos inclua os campos de inovação
pública, governo aberto e resiliência urbana.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMF.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

Resultados

SECREM/SEMPLAN.

Curto prazo:
Reformulação da força-tarefa para a implementação dos Programas de Modernização
Tributária. Equipe dedicada e treinada para a implementação dos programas.
Médio prazo:
Implementação adequada dos programas de modernização tributária.
Longo prazo:
Aumento da receita municipal e mais capacidades locais para enfrentar os desafios econômicos
que Teresina está enfrentando.
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O conjunto de atividades sob esta ação recomendada responde à necessidade diagnosticada de melhorar o sistema
de gestão da mobilidade urbana e reduzir ineficiências nas redes de transporte e cadeias logísticas, que influenciam a
conectividade do mercado local, a acessibilidade a ofertas de emprego e comércio, limitam a atratividade dos negócios
e reduzem a produtividade, o que acarreta em impacto negativo no desempenho econômico da cidade.
É indispensável para a cidade de Teresina atualizar os modelos de gestão da mobilidade urbana, uma vez que o sistema
de transporte público se encontra em grave crise pós-pandemia e enfrenta desafios relativos à sustentabilidade da
rede a curto, médio e longo prazo.
O setor de transporte municipal precisa de agilidade e capacidade de resposta rápida para promover um serviço de
qualidade que possa ser uma alternativa real para os meios de transporte privados. Os problemas de mobilidade
urbana inadequada também acentuam a pobreza e a desigualdade social, reduzindo a acessibilidade às oportunidades
de emprego e consumindo excessivamente o tempo dos usuários do sistema, afetando assim também a produtividade
da cidade como um todo.
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Ação Recomendada 2:
Melhoria da Gestão da Mobilidade Urbana para uma Maior
Produtividade e Inclusão Socioespacial

O melhor desempenho econômico também pressupõe uma base logística adequada, com cadeias de abastecimento
resilientes. A integração da cidade com os municípios vizinhos precisa ser aprimorada, com uma melhor mobilidade
na área metropolitana e conectividade com oferta e serviços regionais. É necessário retomar a discussão sobre o
planejamento logístico da cidade, bem como a integração de iniciativas neste escopo com aspectos urbanos e de
mobilidade. O planejamento do desenvolvimento econômico, mobilidade e desenvolvimento urbano e ambiental
sustentável deve ser integrado e, se possível, contemplado através da eficácia das iniciativas do DOT.

Mecanismos para Ação
Atividade 2.1
Uma Agência de Mobilidade Local para supervisionar Operações e Integrar o Planejamento da
Mobilidade na Macroárea de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Dimensão: Ajustes Organizacionais
O sistema de transporte público de Teresina é altamente vulnerável a choques e estresses, e a pandemia COVID-19 tem
ilustrado esta vulnerabilidade, com a exacerbação dos estresses do sistema interno que, em alguns pontos, levaram à
ocorrência de choques adicionais. A resposta a estas vulnerabilidades exige uma maior coordenação intragovernamental,
que deve ser devidamente abordada no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, em desenvolvimento. Enquanto o
plano está sendo construído para atender a vários eixos, buscando melhorar o desenvolvimento econômico, social e
ambiental, há espaço para a cidade avançar e ter um sistema de transporte integrado que apoie o desenvolvimento
econômico. Ainda que a cidade já esteja trabalhando em um plano integrado, ela ainda carece de visão e mecanismos
de gestão integrada, e de capacitação para uma operação de transporte eficiente.
Por este motivo, a cidade precisa de mecanismos e modelos de gestão mais ágeis para lidar com um setor em
constante desenvolvimento tecnológico, como o transporte público. O atual modelo de gestão não é capaz de
responder a esta necessidade, além de estar dissonante em relação a modelos de gestão da maioria das grandes
cidades e capitais brasileiras. Para ter mais agilidade, os governos locais têm operado com modelos de economia
mista, tais como agências ou empresas públicas, que facilitem contratações, auditorias, aquisição de equipamentos e
gestão de cobrança de tarifas. A atual gestão das operações de transporte público através de uma secretaria – órgão
da administração direta - dificulta uma resposta rápida à gestão do transporte pelos processos e prazos inerentes
deste tipo de órgão. O setor encarregado está sobrecarregado com a prestação de serviços no dia-a-dia. Além disso,
tanto a capacidade humana quanto a técnica são limitadas, tornando o planejamento a longo prazo e a atualização
das operações muito mais desafiadoras.
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Ao abordar as questões acima, esta recomendação propõe o estabelecimento de funções e responsabilidades mais
claras em termos de planejamento e gestão da mobilidade urbana em Teresina. Especificamente, uma maioria de
atores envolvidos na elaboração destas recomendações concordou que era necessária uma maior integração entre
o planejamento do desenvolvimento urbano e a mobilidade urbana - sob uma macroárea/secretaria de planejamento
urbano e mobilidade. Assim, a gestão dos sistemas de transporte público e suas operações deveriam ser realizadas
por uma agência de transportes que integra as áreas operacionais da STRANS, dedicada com capacidades e
habilidades para executar os planos estabelecidos pela macroárea/secretaria de planejamento urbano e mobilidade,
que incorporaria as áreas de planejamento da STRANS. Além disso, esta agência de transportes também pode ser
encarregada de atrair fundos e investimentos para o transporte público, bem como projetos relacionados com o TOD.
De fato, esta ação recomendada está alinhada com uma proposta feita recentemente pelo BID sobre possíveis áreas
de sucesso do DOT em Teresina, na qual sugere a criação de uma agência de transporte público responsável pela
gestão de um sistema integrado de transporte público.

O quê

Substituir o atual modelo de gestão de transporte, transformando a STRANS em uma Agência
Municipal de Transporte Público, por um modelo de economia mista; e integrar os setores de
transporte e planejamento de tráfego na Secretaria de Planejamento.

Por quê

O atual modelo de gestão da STRANS não atende à necessidade de agilidade na coordenação
e supervisão do transporte municipal, seja ele de tráfego ou de transporte público. Portanto,
recomenda-se atualizar o modelo seguindo o exemplo bem sucedido de outras cidades, com
uma Agência Local de Transportes, e integrando as unidades de planejamento da mobilidade
com os outros setores de planejamento urbano sob a Secretaria de Planejamento.

Como

1. Criar um grupo de estudo composto por funcionários públicos para avaliar diferentes
soluções alternativas para um novo modelo de gestão;
2. Realizar visitas de campo a outras cidades para compreender possíveis estruturas
organizacionais e envolver instituições nacionais e internacionais para trocar conhecimentos
e experiências;
3. Reunir-se com a Agência Municipal Reguladora de Serviços Públicos de Teresina (ARSETE)
para entender seu processo de criação e sustentabilidade para formular o caminho para a
criação da Agência de Transportes de Teresina;
4. Reunir-se com os líderes das Secretarias Municipais e da Prefeitura para apresentar e propor
alternativas viáveis para a implementação da Agência;
5. Criar um projeto de lei para a reforma administrativa da estrutura de gestão da mobilidade
urbana e das operações de transporte a ser discutido com a sociedade, garantindo que as
estruturas de governança sejam multidisciplinares e assegurando a inclusão de profissionais
ligados à área urbana.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMGOV;

Ϙ

SEMPLAN/SEPLUR;

Ϙ

STRANS.

Outros atores envolvidos:
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Ϙ

ARSETE;

Ϙ

ETURB.

Curto prazo:
A criação da agência municipal de transporte público, e a integração dos setores de transporte
e planejamento de tráfego na Secretaria de Planejamento.
Médio prazo:
Separação permitida entre as operações de transporte público e as funções de planejamento da
mobilidade urbana, e a certificação que as funções e responsabilidades não sejam duplicadas
ou sobrepostas. A garantia do bom funcionamento do sistema de transporte público.
Longo prazo:
Sistema de transporte público eficiente, sustentável e resiliente; melhor conectividade e
mobilidade urbana; portanto, melhor economia local.

Insights de Cidades Parceiras CRGP
Metrô de Medellín, Medellín, Colômbia
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Resultados

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. é uma empresa do setor público responsável pelo sistema
de transporte metropolitano na cidade de Medellín.5² Entre as funções da empresa está a gestão do Metrô de
Medellín, que se tornou um ícone do Vale do Aburrá devido a sua capacidade de integrar cidadãos que antes
estavam isolados por barreiras geográficas no território através da implementação de um sistema de teleféricos,
em 2004.
Além do sistema de teleféricos, uma série de infraestruturas urbanas foram construídas nos arredores das
estações ferroviárias pelo Metrô de Medellín através do modelo de renovação urbana Projeto Urbano Integral,
incluindo habitações de interesse social, sistema viário compartilhado, parques, praças, entre outros.
A empresa também promoveu um impacto positivo na qualidade de vida dos cidadãos ao impulsionar a pesquisa,
desenvolvimento e inovação através da colaboração com empresas e universidades locais, o que contribui para
sua excelência em gestão administrativa e responsabilidade social.
Mais recentemente, o Metrô de Medellín está construindo um VLT em três fases. A linha de VLT proposta irá
percorrer um corredor de 14 km e transformará o corredor urbano de uso misto ao longo da borda oeste da cidade.
Esta é uma estratégia DOT que trará desenvolvimento urbano para a cidade, bem como a melhoria da qualidade de
vida de seus residentes. Além disso, a empresa conseguiu utilizar mecanismos financeiros inovadores, tais como
o Tax Increase Financing (Financiamento por aumento de impostos).

Figura 55: Prescrições Técnicas para o Espaço Urbano, Barcelona, Espanha. Fonte: Ajuntament de Barcelona (2021).

5² Metro de Medellín, Medellín, Colombia (2021).
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Atividade 2.2
Criação de um comitê intersetorial para a gestão coordenada da mobilidade urbana e logística
Dimensão: Ajustes Organizacionais
Os desafios de interconectividade regional foram identificados como fatores limitantes ao crescimento econômico
local, devido principalmente à ineficiência das redes regionais de transporte e da cadeia de abastecimento. Os
desafios de coordenação intergovernamental entre o nível nacional e local traz obstáculos ao bom funcionamento da
governança metropolitana (RIDE Grande Teresina) e à melhoria da rede regional de transporte e logística. Para melhorar
a conectividade da cidade com a região e o país, e assim aumentar a produtividade e acessibilidade da população ao
emprego, educação, lazer, serviços públicos e reduzir as horas perdidas nos tempos de deslocamentos, é fundamental
avançar não apenas no planejamento de viagens entre cidades, mas em toda a área de influência direta da capital.
A cidade de Teresina está atualmente desenvolvendo seu Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, mas requer
esforços adicionais para melhorar a governança do transporte metropolitano, a logística urbana e a promoção de
projetos específicos baseados no Desenvolvimento Orientado para o Transporte (DOT). Embora tenha previamente
conduzido discussões para uma proposta logística urbana, a cidade não desenvolveu um plano logístico para
orientar o desenvolvimento e a captação de recursos para a melhoria de tais propostas. Portanto, é proposto aqui o
estabelecimento de um comitê intersetorial liderado pelo departamento de planejamento (SEMPLAN) para retomar as
discussões sobre a criação de uma estratégia municipal para melhorar a logística e a conectividade interregional. Além
desta estratégia, este órgão proposto também deve dar suporte às iniciativas de promoção de investimentos na cidade
e de atração de empresas. Reconhecendo as claras interligações entre mobilidade, economia e meio ambiente, este
comitê também deve trabalhar estreitamente com os setores de planejamento urbano e de mobilidade, na assessoria
da criação da Agência de Transportes (ver Atividade 2.1), para gerenciar as operações de transporte com o objetivo de
assegurar um planejamento integrado para a mobilidade urbana, conectividade interregional e gerenciamento logístico.

O quê

Criação de um comitê intersetorial para a gestão coordenada da mobilidade urbana e logística.

Por quê

Os desafios da interconectividade local e regional são os principais vetores do baixo
desempenho econômico local. É necessário criar uma agenda local que retome as discussões
sobre um Plano Logístico para a RIDE Grande Teresina, e que avance em projetos que melhorem
a mobilidade regional.

Como

1. Estabelecer um subgrupo da Comissão de Resiliência para trabalhar nas discussões para a
Logística Urbana, liderada pela Autoridade de Transporte Local;
2. Rever documentos, reuniões e planos anteriores sobre a questão da Logística Urbana;
3. Identificar atores locais e regionais a serem sensibilizados para um fórum para retomar o
debate do Plano de Logística Urbana;
4. Coordenar com o Departamento de Captação de Recursos para priorizar esta atividade e
identificar possíveis fontes de financiamento para o plano.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

STRANS.

Outros atores envolvidos:
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Ϙ

Comissão de Resiliência;

Ϙ

SEMPLAN/SECREM;

Ϙ

SEMDEC;

Ϙ

STRANS.

Curto prazo:
Criação de um comitê intersetorial para discutir os objetivos e metas para a mobilidade urbana
local e políticas logísticas regionais. Identificação das possíveis fontes de financiamento para
um Plano de Logística Urbana e apresentação do tema para a Agenda do Departamento de
Captação de Recursos.
Médio prazo:
Captação de recursos bem sucedida para planos e projetos de melhoria da logística urbana e
regional. Desenvolvimento de tais planos e projetos.
Longo prazo:
Melhoria da interconectividade regional, da logística urbana e, portanto, da produtividade e da
atratividade da cidade para novos negócios, e aumento do desempenho da economia local.

Ação Recomendada 3:
Rebranding da cidade para maior atração de investimentos e
inovação
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Resultados

Teresina tem buscado implementar uma estratégia de desenvolvimento econômico através de seus diferentes níveis
de governo; no entanto, ela se vê confrontada com a ausência de uma estratégia global para reforçar as próprias
identidades da cidade e o potencial de seus habitantes. A nível local, o programa Teresina Competitiva visa investir
em setores potenciais, como saúde, educação e indústria da moda. Em nível estadual, o plano de desenvolvimento
econômico Piauí 2050 identificou áreas de oportunidade de investimento para o turismo, mineração não-metal e
infraestrutura. Este plano foi alinhado com o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável em Teresina.
No entanto, apesar desses esforços, falta um ingrediente-chave: uma perspectiva de desenvolvimento territorial e uma
estratégia de marca da cidade.
A ideia por trás de um rebranding da cidade é, além de criar valor agregado territorial, fornecer um propósito comum,
desenhar a trajetória única da cidade que prepare o caminho para remodelar o desenvolvimento local. Todas as cidades
têm seu próprio DNA e, portanto, têm características diferentes, como aquelas inerentes - que incluem localização,
topografia, vizinhos, etc.; ou características herdadas - como infraestrutura, uso da terra, comércio, etc.; e características
adquiridas - como instituições e governança, inovação, pessoas e culturas, e inovação. Uma abordagem territorial para
o desenvolvimento local fornece incentivos para que as indústrias locais aproveitem as técnicas e matérias-primas
locais de forma sustentável; para fortalecer as atividades econômicas fundamentadas na cultura e meio ambiente
locais, especialmente através da organização e implementação de cadeias de valor abrangentes envolvendo pequenas
e médias empresas, cooperativas, serviços financeiros e não financeiros, universidades e estruturas de educação e
formação.
Esta ação recomendada visa promover o DNA de Teresina para desenvolver sua singularidade, a fim de orientar a cidade
no uso de sua marca para: i) promover a cidade; ii) criar e inspirar um senso de identidade, lugar e pertencimento; iii)
unir a cidade em torno de um propósito comum e aumentar o seu capital social, produzindo novas ideias e uma visão
de futuro; iv) contribuir para o futuro da cidade, concebendo novas infraestruturas, projetos e desenvolvendo-os em
torno desse DNA revelado; e v) posicionar a cidade em relação a outros domínios. A ação lhe permitirá operar dentro
de um ambiente territorial organizado que permita o desenvolvimento da infraestrutura, dos serviços, dos mercados
de trabalho, das finanças e da inovação.
Para construir as bases desta ação, é necessário primeiro gerar contribuições para o desenvolvimento das capacidades
locais, através da cooperação e da aprendizagem entre as cidades, uma organização administrativa adequada que
permita a capacitação necessária para empreender esta ação, e o fortalecimento dos espaços de discussão e dos
ecossistemas de inovação baseados no território.
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Mecanismos para Ação
Atividade 3.1
Preparar-se para o Futuro do Trabalho
Dimensão: Atividades Estratégicas
Teresina já iniciou um caminho para a digitalização, governo aberto e iniciativas de aceleradores de tecnologia. Por
exemplo, o Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana (CESU) de Teresina vem explorar formas de tornar os
serviços municipais mais eficientes e facilitar um ambiente que seja atraente para as empresas e startups, com foco
em desenvolvimento sustentável. O Tech Hub de Teresina é outra iniciativa do município para promover indústrias e
empresas de tecnologia na cidade, apoiando startups locais e atraindo empreendedores externos.
No entanto, segundo foi ressaltado por muitos atores envolvidos nas oficinas de temas prioritários, os impactos dessas
iniciativas têm sido relativamente limitados, e o cumprimento das metas e objetivos previstos de tal iniciativa provou
ser um desafio devido a múltiplos fatores: analfabetismo digital, pobreza, falta de acesso a treinamento e qualificação
e incentivos insuficientes para a digitalização por parte do governo.
Portanto, esta atividade propõe um conjunto de passos para que o município adote as tendências globais em curso e se
prepare para o futuro do trabalho, garantindo oportunidades justas e inclusivas para todos e reduzindo a desigualdade
no acesso ao trabalho, oportunidades e recursos. Especificamente, a atividade propõe a atualização em currículos de
ensino desde os estágios iniciais da educação até o ensino superior, especialmente cursos profissionalizantes. Além
disso, a cidade precisa fornecer serviços de capacitação para o público, especialmente para os grupos vulneráveis
da força de trabalho, em termos de aliviar o analfabetismo digital e reduzir a brecha digital. A criação de incentivos,
especialmente financeiros, também é altamente recomendada para encorajar mais empresas a fazer a transição
digital e, ao mesmo tempo, vincular esses incentivos, na medida do possível, às novas empresas e startups, o que
pode ajudar na construção de habilidades e oferecer igualdade de oportunidades.

O quê

Preparar-se para o Futuro do trabalho.

Por quê

Para lidar com as atuais tendências globais de digitalização e as consequentes mudanças
no trabalho, indústrias e negócios, e preparar-se para o futuro do trabalho, garantindo
oportunidades justas e inclusivas para todos, e reduzindo a desigualdade no acesso ao
trabalho, oportunidades e recursos.

Como

1. Estabelecer uma estratégia de preparação para o futuro do trabalho em Teresina.
2. Reduzir o analfabetismo digital através da atualização em currículos educacionais, e da
integração de mais disciplinas e cursos de TIC em todos os níveis de ensino.
3. Aumentar a oferta de cursos disponíveis ao público e iniciativas de construção de
habilidades digitais acessíveis a todos, em parceria com o setor privado.
4. Promover mais polos de inovação tecnológica e aceleradores especializados, e expandir
as iniciativas existentes.
5. Conectar financiamentos e incentivos para empresas de tecnologia e startups.
6. Organizar eventos regulares, workshops e desafios tecnológicos de inovação na cidade.
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Principais partes interessadas:
Ϙ

Universidades locais;

Ϙ

SEMDEC.

Outros atores envolvidos:

Resultados

Ϙ

SEMEC;

Ϙ

SEBRAE;

Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030;

Ϙ

SEMCOM;

Ϙ

Representantes do Setor Privado.

Curto prazo:
Desenvolvimento da estratégia sobre o futuro do trabalho em Teresina e ações prioritárias pela
prefeitura.
Médio prazo:
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Quem

Redução do analfabetismo digital e da exclusão digital; Aumento das empresas e indústrias de
tecnologia na cidade; Ampliação das habilidades tecnológicas na cidade.
Longo prazo:
Força de trabalho local robusta e resiliente; Economia local preparada para a digitalização e o
futuro do trabalho; Acesso mais justo e inclusivo ao trabalho e às oportunidades.

Insights de Cidades Parceiras CRGP
Comitê Universidade Empresa Estado (CUEE), Medellín, Colômbia
Medellín trabalhou muito para fortalecer seu sistema de pesquisa universitária. Para fortalecer ainda mais o
trabalho da Universidade de Antioquia, em 2001 foi realizado o primeiro encontro entre universidade, setor
privado e setor público que se concentrou em ter uma aliança estratégica para o desenvolvimento que visasse a
conscientização sobre inovação e o intercâmbio de melhores práticas no desenvolvimento científico-tecnológico.
Este evento foi muito bem sucedido e levou a um segundo encontro em 2002 chamado Rumo a uma Universidade
Empreendedora e Inovadora (Towards an Entrepreneurial and Innovative University, em inglês).53
Paralelamente a estes encontros, houve pequenos encontros entre a Universidade de Antioquia e o setor privado
para discutir a implementação de projetos de pesquisa e desenvolvimento criados por estudantes da universidade.
As reuniões continuaram e logo se tornou um comitê liderado pela Universidade de Antioquia, pelo setor privado
(o atual presidente do comitê é da conhecida empresa Bancolombia) e pelo setor público (liderado pelo Secretário
de Desenvolvimento Econômico).

53 Alcaldía de Medellín (2018).
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Algumas de suas realizações incluem:

Ϙ

Contribuição para o aumento da produtividade e competitividade das empresas através dos resultados de
projetos de R&D (Pesquisa e Desenvolvimento, em inglês). Primeiras spin-offs universitárias e primeiros
pagamentos de royalties pela transferência de conhecimentos;

Ϙ

Criação de instituições: Corporação Tecnnova para a comercialização de tecnologias universitárias. Parque
Empresarial, para a promoção e incubação de empresas de base tecnológica;

Ϙ

Mesas-redondas de negócios, para tornar as capacidades de pesquisa universitária visíveis para os
empreendedores.

Figura 56: Comitê Universidade Empresa Estado (CUEE), Medellín, Colômbia. Fonte: Alcaldía de Medellín (2018).

Atividade 3.2
Criação de uma Agência de Desenvolvimento Econômico Local (LEDA) para o Marketing
Territorial
Dimensão: Ajustes Organizacionais
As estratégias de marketing territorial buscam aumentar a atratividade local, especialmente em áreas com recursos
escassos e marcadas pela prevalência de micro e pequenas empresas, economias informais e rurais. Esta estratégia é
implementada através de intervenções que fortalecem o valor territorial, enquanto procuram atrair para estes territórios
populações e atividades que podem melhorar o desenvolvimento dos recursos locais. Desse modo, o marketing
territorial valoriza os bens produtivos, naturais, culturais, sociais e espirituais e comunica os elementos atrativos do
território, promove seu abastecimento e, assim, melhora a subsistência da população local, inserindo-a no mercado de
trabalho em uma abordagem integrada de seu conhecimento e ambiente.
Uma estratégia de comunicação eficaz pode estimular novas formas de demanda com base no conhecimento e
apreciação do que a cidade tem a oferecer, bem como contribuir para a autoestima de seus cidadãos, valorizando sua
identidade e conhecimento local.
É essencial que a cidade tenha uma estratégia de médio e longo prazo que seja competitiva em seu ambiente, e
que contribua para o desenvolvimento sustentável, não deixando ninguém para trás. Sem uma estratégia comum,
as ações que atualmente são realizadas de forma segmentada não produzem um impacto transformador e não
reverberam a identidade da cidade. Entretanto, a formulação de planos e programas sem a construção de capacidades
de implementação também se torna ineficaz. Portanto, é ineterssante que o município tenha uma Agência de
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"uma estrutura legal, sem fins lucrativos, geralmente de propriedade de entidades públicas e privadas do território, que
atua como um mecanismo através do qual os atores locais planejam e ativam, de forma compartilhada, iniciativas
de desenvolvimento econômico territorial; identificam os instrumentos mais convenientes para sua realização;
implementam um sistema coerente para seu apoio técnico e financeiro".54
As agências de desenvolvimento econômico local estão frequentemente mais bem posicionadas do que os municípios
para buscar objetivos de desenvolvimento econômico. No caso de Teresina, uma LEDA poderia servir para alavancar
ativos e capital privado em direção às metas de desenvolvimento econômico e ajudar no desenvolvimento da marca
da cidade. Uma LEDA em Teresina pode servir como um instrumento organizador para atividades de desenvolvimento
territorial, dando visibilidade aos programas de trabalho de desenvolvimento econômico, e distinguindo-o de outras
atividades. Estas agências, pelo modelo organizacional, têm mais flexibilidade em relação à elaboração de estratégias,
parcerias e coordenação de uma gama diversificada de parceiros públicos e privados.
Para além da meta de reposicionamento da marca da cidade, uma LEDA tem um papel promocional que busca atrair
investimentos externos. Uma razão importante para colocar as atividades de desenvolvimento econômico em uma
LEDA em vez de uma estrutura da administração direta do município é a capacidade da agência de desenvolvimento
de oferecer um ambiente de negócios e uma oferta de serviços, e o escopo para gerenciar as relações com os clientes
em um modelo entre empresas (B2B).

O quê

Criar uma Agência de Desenvolvimento Econômico Local (LEDA) para o Marketing Territorial .

Por quê

O município tem lutado para implementar suas atividades estratégicas de desenvolvimento
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Desenvolvimento Econômico Local (LEDA, em inglês) dedicada e capacitada. O ILS-LEDA define uma LEDA como sendo

econômico devido a limitações em sua estrutura organizacional. O departamento de
desenvolvimento econômico carece dos recursos e competências necessárias para viabilizar
projetos e coordenar os diversos atores necessários para alavancar as estratégias de
desenvolvimento econômico. Assim, a criação de uma LEDA é proposta para superar limitações
administrativas, facilitar a troca de conhecimentos, conduzir estudos e coordenar múltiplos
atores para estratégias de desenvolvimento econômico baseadas no local.

Como

1. Promover a adesão das partes interessadas através, por exemplo, de eventos de consulta,
redes e reuniões formais e informais, eventos públicos, assim como produzir e divulgar
materiais publicitários.
2. Estabelecer a LEDA, consolidar o mandato e as tarefas centrais. O estabelecimento de uma
missão clara para a LEDA é fundamental para orientar seu trabalho e mantê-la focada nas
tarefas centrais para as quais foi criada. É essencial tornar a escala e o escopo da missão
claros no início.
3. Criar uma dinâmica de avanço através da participação proativa no sistema de
desenvolvimento local, bem como nas redes institucionais relevantes, tanto domésticas
quanto internacionais.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMDEC.

Ϙ

SEMPLAN.

54 www.ilsleda.org/en/services/implementing-strategies.html
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Resultados

Curto prazo:
Estabelecimento da Agência de Desenvolvimento Econômico Local em Teresina.
Médio prazo:
Desenvolvimento da estratégia de rebranding de Teresina pela LEDA, e a identificação de
projetos e iniciativas prioritárias.
Longo prazo:
Aumento da conectividade do mercado local, melhoria da diversidade econômica local através
do apoio a empresários locais, ampliação da atratividade da cidade para novos negócios e
aumento das oportunidades de emprego.

Insights de Cidades Parceiras CRGP
Agencia de Cooperación y Inversión de Medellín - ACI Medellín, Medellín, Colombia
A ACI Medellín é a entidade responsável pelo processo de internacionalização da cidade-região de Medellín através
da construção de relações internacionais estratégicas, gestão da oferta e demanda de cooperação, atração de
investimentos diretos nacionais e estrangeiros e advocacy político a nível de governo local, também conhecido
como diplomacia municipal.
Junto a outros atores de Medellín, como as Câmaras de Comércio, sindicatos e outras entidades do conglomerado
público da Prefeitura de Medellín (como Ruta N, Greater Bureau Medellín e Plaza Mayor), a inserção da cidade no
contexto internacional se torna possível. Os objetivos estratégicos da agência são:
Cooperação
Articular o ecossistema de cooperação internacional da cidade-região para gerar valor às ações que contribuem
para o desenvolvimento sustentável (Agenda 2030).
Investimentos
Atrair e reter investimentos nacionais e estrangeiros no território para fortalecer as cadeias produtivas locais e
contribuir para a geração de emprego, competitividade e desenvolvimento sustentável.
Posicionamento
Posicionar a cidade-região como um ator estratégico na agenda global, gerenciando a cooperação internacional
e atraindo investimentos.
Conhecimento
Agregar valor através do conhecimento para inovar e tornar a gestão mais eficiente.
Gestão Interna
Criar um sistema de gestão institucional que melhore a realização do propósito da entidade.
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Estabelecer uma cooperação entre cidades para o desenvolvimento econômico local através da
transferência de conhecimento
Dimensão: Atividades de Capacitação
Promover o desenvolvimento de uma estratégia de marketing territorial envolve o desenvolvimento de capacidades
locais e arranjos institucionais que permitam a implementação de um programa contínuo. A cidade deve aprender com
iniciativas de cidades que já desenvolveram satisfatoriamente suas agências de desenvolvimento local e realizaram
modelos inclusivos e sustentáveis de reposicionamento da marca de suas cidades.
A cidade de Teresina deve aproveitar as oportunidades da participação em redes de LEDA, bem como promover a
cooperação entre cidades. Fazer parte da rede de uma cidade gerará oportunidades para o prefeito e outros tomadores
de decisão para interagir e trocar conhecimentos e práticas para que a cidade desenvolva soluções sob medida.
Frequentemente, ao fornecer exemplos bem sucedidos de intervenções urbanas de outras cidades, os tomadores de
decisão podem visualizar as mesmas realizações em suas próprias cidades e ganhar a confiança para implementálas. Criar novos mecanismos administrativos é um desafio para uma cidade quando as autoridades não sabem em
profundidade como implementar essas mudanças. A cooperação com cidades que já implementaram ações similares
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Atividade 3.3

facilita a antecipação e resolução de problemas e oferece possíveis caminhos para sua viabilidade.

O quê

Estabelecer uma cooperação entre cidades para o desenvolvimento econômico local através da
transferência de conhecimento.

Por quê

A cooperação com cidades que têm lidado com questões semelhantes e já estabeleceram
suas agências semelhantes a LEDA pode se mostrar muito útil para encontrar maneiras novas
e inovadoras de lidar com questões relacionadas ao desenvolvimento econômico local, e ao
intercâmbio de conhecimento e habilidades. Tais cooperações também permitem que as cidades
aprendam com as experiências umas das outras - o que funciona e o que não funciona para uma
agência LEDA - , onde as cidades podem evitar experimentar novas políticas e projetos que se
mostraram sem sucesso em contextos similares, economizando assim recursos significativos.

Como

1. Como já foi recomendado na Linha de Ação 1, Teresina precisa elaborar uma estratégia de
cooperação internacional, pela qual a cidade mapeia os acordos de cooperação existentes,
e identifica novas áreas de oportunidade. Com base nisso, esta atividade propõe que o
município tenha que identificar redes LEDA, bem como acordos entre cidades através dos
quais a cidade possa adquirir mais conhecimento e experiência sobre como estabelecer sua
própria Agência de Desenvolvimento Econômico Local (LEDA) e os recursos e habilidades
de que necessita.
2. Teresina pode sediar, quando possível, um dos eventos da rede da cidade.
3. A participação em eventos globais sobre desenvolvimento e planejamento urbano também
são locais valiosos para a cidade acessar tais redes e iniciar novas corporações entre
cidades no campo do desenvolvimento econômico local.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMPLAN/Agenda 2030.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

EMARI.
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Resultados

Curto prazo:
Áreas de cooperação identificadas em termos de desenvolvimento econômico local, e redes
relacionadas ou potenciais parceiros para cooperações.
Médio prazo:
Desenvolvimento das competências necessárias para uma Agência LEDA sólida.
Longo prazo:
Agência e pessoal altamente qualificados e capazes de atrair investimentos empresariais
notáveis; melhor conectividade do mercado; Adoção de políticas e iniciativas inovadoras que
apoiem a diversificação da economia, preparando a cidade para o futuro do trabalho, e melhores
e justos métodos de integração do setor informal.

Ação Recomendada 4:
Melhorar o acesso a mercados e oportunidades de emprego para o
setor informal
Os custos econômicos e sociais da pandemia exacerbaram a vulnerabilidade do emprego em Teresina e a necessidade
urgente de acelerar a transformação do mercado de trabalho para aumentar a produtividade e acompanhar as
transformações tecnológicas. Teresina tem promovido a capacitação através de programas como os programas de
capacitação profissional na FWF e Profissionalizar Mulher, que oferecem cursos de desenvolvimento de habilidades
em diferentes áreas como TIC, Construção, Moda e Beleza, e Organização de Eventos. Iniciou também o programa
de Tecnologia Comercial e Criativa destinado ao treinamento, financiamento e monitoramento de pequenos
empreendedores para usar recursos tecnológicos e de comunicação para se adaptar ao novo normal decorrente da
pandemia.
Como mencionado anteriormente, o Banco Popular de Teresina, gestionado pela SEMEST, teve um papel essencial no
apoio aos microempresários, trabalhadores autônomos formais e informais, fornecendo microcréditos e treinamento
para integração empresarial ao mercado formal e acesso ao comércio eletrônico.
Além disso, para ter um ambiente empresarial mais acolhedor, o Governo Nacional tem adotado políticas e iniciativas
destinadas a combater as ineficiências administrativas e o desenvolvimento de competências. Algumas das iniciativas
destacadas são Brasil Eficiente e REDESIM, uma plataforma de portal de serviços que reúne vários serviços públicos
com o objetivo de eliminar filas de espera e reduzir custos. A cidade de Teresina está acompanhando a estratégia
nacional e desenvolvendo sua estratégia de governo eletrônico. A pandemia da COVID-19 acelerou esta transição
digital, e a grande maioria dos serviços está agora disponível em modo on-line. Outro passo para alcançar um ambiente
de negócios mais favorável é o Teresina Competitiva; uma estratégia desenvolvida de mãos dadas com o Banco
Mundial e focada nas maiores cadeias de valor da cidade: saúde, construção e educação.
As atividades propostas sob as ações recomendadas acima visam a criação de empregos, diversificando a economia
e aumentando a produtividade através da inovação. As atividades sob esta ação recomendada visam alcançar um
impacto positivo sobre o setor autônomo e informal. As seguintes atividades procuram integrar melhor o setor
informal na economia local, proteger os direitos trabalhistas neste setor e reduzir gradualmente as desigualdades
socioeconômicas.
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Atividade 4.1
Elaborar um estudo abrangente, em colaboração com o meio acadêmico e organizações sem fins
lucrativos, para compreender e caracterizar o setor informal
Dimensão: Atividades Estratégicas
A informalidade é uma questão desafiadora para o país e, em sua própria escala, também para a cidade. Teresina deve
trabalhar em coordenação com outras partes interessadas relevantes e tomar ações que possam gerar oportunidades
para o setor informal. Para isso, é necessário conhecer melhor este setor, com pesquisa adequada sobre suas
características, necessidades e áreas de oportunidade.
Os workshops realizados durante a fase de discussão das Ações de Resiliência levantaram a necessidade de pesquisas
e estudos com foco no setor informal local, o último dos quais foi realizado há mais de uma década. De acordo com
a última pesquisa nacional, o estado do Piauí tem a 4ª maior taxa de informalidade do país, sendo cerca de 56,9%,
enquanto a taxa nacional foi de 40,6% (IBGE, 2021). Há também uma falta de pesquisa realizada pelo instituto nacional
de pesquisa e estatística que compreende as particularidades do setor além dos grandes números.
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Mecanismos para Ação

A cidade de Teresina deve examinar as tendências e os desenvolvimentos esperados na economia e no mercado
de trabalho, tais como consumo, contratação e padrões de trabalho. A cidade deve desenvolver a capacidade de
adaptação às condições de mudança na economia e no mercado de trabalho. Desta forma, eles podem elaborar uma
estratégia que transfira o peso da economia local para áreas de crescimento e oferecer treinamento e requalificação
técnica e profissional. A cidade também pode incentivar instituições acadêmicas e ONGs a trabalhar com bairros e
áreas carentes e servir como âncora para a atividade econômica local.

O quê

Elaborar um estudo abrangente, em colaboração com o meio acadêmico e organizações sem

Por quê

A taxa de informalidade brasileira é de cerca de 40%, enquanto a taxa estadual foi de quase

fins lucrativos, para compreender e caracterizar o setor informal.

60% na segunda metade de 2021, a 4ª maior do país. Assim, no contexto brasileiro, nenhum
desenvolvimento econômico sustentável é possível sem um foco especial neste setor. Para
desenvolver melhores projetos e com o público alvo apropriado, é necessário realizar pesquisas
específicas que compreendam as particularidades deste setor.

Como

1. Contratar ou fazer parceria com instituições de pesquisa para desenvolver uma pesquisa
abrangente sobre o setor informal na cidade.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMDEC.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

SEMEST;

Ϙ

Universidades locais.
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Resultados

Curto prazo:
Elaboração de um estudo abrangente do setor informal em Teresina.
Médio prazo:
Compreensão abrangente do setor econômico informal; questões identificadas, vetores da
informalidade e áreas de oportunidades para intervenção.
Longo prazo:
Ações mais adequadas para reduzir a vulnerabilidade, reduzir os níveis de informalidade e
aumentar a resiliência econômica local.

Atividade 4.2
Posicionar o Banco Popular (Banco Popular) como referência no apoio às PMEs e à integração do
setor informal
Dimensão: Atividades Estratégicas e de Capacitação
O Banco Popular é um banco chave na concessão de créditos e subvenções para as populações de baixa renda. A
concessão de microcréditos e doações foi fundamental durante a crise da COVID-19 e ajudou a socorrer a população
autônoma da cidade, bem como micro e pequenas empresas. Apoiar este setor econômico, assim como o setor
informal, é essencial para uma recuperação econômica justa e inclusiva pós-COVID-19 e um futuro mais resistente.
No entanto, o Banco Popular, como muitos stakeholders apontaram, enfrenta importantes desafios que limitam seu
papel no apoio às micro e pequenas empresas, assim como na integração do setor informal. Dentre elas tem-se a
capacidade de financiamento do banco, que não corresponde ao nível de demanda de créditos. O banco depende de
créditos definidos no orçamento municipal, que por sua vez tem recursos limitados. Além disso, o banco carece de
mais profissionais qualificados com capacidade para tornar as operações do banco mais eficazes e eficientes, além
de habilidades para atrair investimentos e novos recursos de financiamento.
A existência e a função do Banco Popular representam uma oportunidade valiosa para expandir o apoio financeiro
a um setor fundamental da economia local. Desta forma, recomenda-se aqui que esforços adicionais por parte do
município para melhorar a estrutura do banco e desenvolver competências que são cruciais para manter e melhorar
o papel desta entidade. Assim, é recomendado expandir o montante total anual de crédito do banco. Além disso, a
fim de posicionar o banco como um ator principal e um ponto de referência para empréstimos e oferta de subsídios,
os serviços oferecidos por diferentes departamentos dentro do município a clientes similares - micro e pequenas
empresas e o setor informal - deveriam ser integrados ao conjunto de serviços oferecidos pelo Banco em um pacote
integrado.
Ao fazer isso, é possível alcançar maiores graus de eficiência de recursos, evitando a duplicação de esforços e
reduzindo a carga burocrática para os cidadãos, tornando o processo de navegação através de subsídios e créditos
mais acessíveis oferecidos publicamente.
Além disso, o município e o banco precisam se engajar em uma cooperação mais estreita com os setores de captação
de recursos para expandir as capacidades do banco para fomentar a economia local, tornando-se um lugar de
referência para apoiar os trabalhadores informais, incentivando a formalização e a modernização de micro e pequenas
empresas. Simultaneamente, o município deve buscar parcerias e cooperação para treinamento de funcionários, bem
como investimentos para melhorar as instalações e a eficiência dos métodos, prestação de serviços e avaliação de
programas.
Outros departamentos que trabalham com o mesmo público alvo, como SEMEST, SEMCASPI, SEMJUV e SEMDEC,
devem trabalhar em estreita colaboração com o Banco para garantir que haja uma força-tarefa designada a trabalhar
na criação de programas que visem reduzir o setor informal.
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Posicionar o Banco Popular como referência no apoio às micro e pequenas empresas e à
integração do setor informal através do aumento das capacidades humanas, técnicas e
financeiras.

Por quê

O Banco Popular foi identificado como uma instituição chave, um caminho para o fortalecimento
dos setores econômicos vulneráveis. Ele teve e continua tendo um papel essencial durante a
crise econômica causada pela pandemia da COVID-19, provando ser uma política poderosa
para fortalecer a resiliência econômica. Seu fortalecimento oferece uma área de oportunidade
para integrar este grupo em programas de capacitação, melhorar o acesso ao crédito,
profissionalização, formalização e facilitar o acesso a direitos e benefícios. No entanto, tem
uma oferta de crédito limitada, que precisa ser reavaliada especialmente após o período de póscrise financeira. Além disso, o diagnóstico mostrou que sua capacidade operacional é limitada,
exigindo maior capacidade técnica para aumentar a oferta de microcrédito, associada também
a melhores mecanismos de gestão. Uma cidade resiliente deve ser inclusiva, e assim acomodar
setores vulneráveis com programas adequadamente adaptados.

Como

Capacidades técnicas aprimoradas:
1. Definir uma equipe de trabalho que irá coordenar a ação, incluindo o apoio às partes
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O quê

interessadas;
2. Elaborar um mapeamento de todos os serviços municipais e de entidades parceiras
dedicadas às micro e pequenas empresas e à integração do setor informal, a ser estruturado
dentro de um pacote de serviços a ser oferecido de forma integrada sob a atuação do Banco;
3. Incluir, no estudo proposto na atividade anterior, uma avaliação das necessidades e lacunas
para melhorar a prestação de serviços, indicando ambas as áreas para melhoria técnica,
tecnológica e organizacional para o Banco Popular;
4. Preparar, em colaboração com instituições de treinamento como FWF, Escola do Governo
de nível nacional/estadual, ou Universidades locais, um programa de treinamento para
melhorar as habilidades técnicas e a prestação de serviços;
5. Se necessário, preparar uma proposta de melhoria organizacional, recrutamento
de profissionais de áreas-chave e aquisição de tecnologia. Capacidades financeiras
aprimoradas:
Ϙ

Criar uma força tarefa para analisar os resultados dos estudos realizados nas atividades
anteriores e redimensionar a oferta de crédito e os benefícios concedidos pelo banco,
ajustando sua alocação orçamentária;

Ϙ

Pesquisar outras fontes de financiamento governamental que possam expandir a oferta
de crédito do banco;

6. Solicitar fundos e subsídios nacionais e internacionais para a melhoria e atualização dos
serviços do banco, bem como de suas instalações físicas e equipamentos.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMEST;

Ϙ

Banco Popular.

Outros atores envolvidos:
Ϙ

SEMA;

Ϙ

SEMGOV;

Ϙ

SEMPLAN/SECREM;

Ϙ

SEMPLAN/SEPLAG;

Ϙ

Universidades locais;

Ϙ

Instituições financeiras;

Ϙ

Instituições de ajuda ao desenvolvimento.
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Resultados

Curto prazo:
Concepção de um pacote integrado de prestação de serviços para micro e pequenas empresas
e setores informais sob a atuação do Banco Popular. Elaboração de um estudo para avaliar
os gargalos técnicos, tecnológicos e de recursos humanos do Banco Popular. Identificação de
possíveis fontes de financiamento para a expansão da oferta de crédito do Banco Popular;
Médio prazo:
Desenvolvimento de um redesenho institucional para o Banco Popular, contemplando a
expansão da oferta de crédito, a integração dos serviços, a melhoria da equipe técnica, da
tecnologia e do espaço físico, e a estratégia de comunicação com o público alvo.
Longo prazo:
Fortalecimento da economia local através do apoio às micro e pequenas empresas locais,
integração do setor informal, estímulo à diversificação econômica local e melhoria do
desempenho econômico da cidade.

Atividade 4.3
Realizar campanhas de conscientização, em colaboração com a sociedade civil, sobre o acesso a
créditos, subsídios e capacitação profissional
Dimensão: Atividades de Conscientização
O governo local de Teresina presta serviços públicos para a concessão de microcréditos e subsídios a empresários
autônomos formais e informais através do Banco Popular de Teresina (BP). Até agosto de 2019, um montante de
R$ 1.863.172,98 foi fornecido através de microcréditos (resultados do diagnóstico CRPT). Estes empréstimos são
acompanhados por ações de treinamento, formalização de negócios e introdução ao comércio eletrônico.
Entretanto, o diagnóstico identificou oportunidades para expandir esta estratégia, especialmente na recuperação
econômica pós-COVID-19 e a necessidade de auxiliar microempresários e trabalhadores na economia informal.
Esta expansão requer um melhor direcionamento e uma estratégia de sensibilização para engajar o perfil alvo. Além
disso, é uma oportunidade de identificar os serviços que podem ser oferecidos como um pacote e assim aumentar
a oferta de microcrédito associado a outros benefícios que poderiam ser úteis para os setores econômicos mais
vulneráveis facilitando o acesso à informação e aos benefícios. Portanto, uma ação estruturada, contínua e articulada
é proposta para oferecer pacotes integrados aos microempresários, a fim de aumentar o empreendedorismo local e
as oportunidades de emprego mais formais.
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Realizar campanhas de conscientização, em colaboração com a sociedade civil, sobre o acesso
a créditos, subsídios e habilidades.

Por quê

Embora o município ofereça serviços específicos destinados aos micro e pequenos empresários,
bem como apoio à formalização e assistência aos trabalhadores informais, seu conhecimento
e acesso ao serviço ainda é limitado. O serviço não tem uma estratégia suficiente de
direcionamento e alcance, o que é necessário para a prestação eficiente de serviços. Também
é conveniente unificar vários serviços oferecidos separadamente, para facilitar a adesão do
público.

Como

1. Conduzir um estudo mapeando os serviços oferecidos, o perfil dos usuários e as tendências
no acesso aos serviços;
2. Conduzir pesquisas entre o público alvo para compreender os principais gargalos na
conscientização e acesso aos serviços, incluindo os principais canais de comunicação com
o público alvo e seus interesses de serviço;
3. Preparar uma estratégia para oferecer pacotes de serviços a diferentes perfis de usuários
potenciais, identificando e resolvendo problemas de acesso identificados em pesquisas e
estudos;
4. Preparar uma estratégia de comunicação compatível com o público-alvo e seus principais
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canais de comunicação.

Quem

Principais partes interessadas:
Ϙ

SEMEST;

Ϙ

Banco Popular;

Ϙ

SEMCOM.

Outros atores envolvidos:

Resultados

Ϙ

FWF;

Ϙ

Universidades locais.

Curto prazo:
concepção e implementação de um calendário anual de campanhas para o público alvo do
Banco Popular.
Médio prazo:
Aumento do acesso dos usuários-alvo aos produtos e serviços do Banco Popular.
Longo prazo:
Fortalecimento do setor de micro e pequenas empresas locais, bem como maior assistência
para a formalização do setor informal, o que levará à diversificação econômica local e à melhoria
do desempenho econômico da cidade.
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Este documento apresentou os frutos da implementação do Programa de Resiliência Urbana de Teresina, que contou
com o suporte da ONU Habitat, através do Programa Global de Cidades Resilientes (CRGP). Para este fim, o programa
buscou construir um roteiro de ações e atividades através do qual o município possa abordar questões e temas
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específicos que vulnerabilizam a cidade e seus habitantes a várias formas de riscos, visando aumentar e fortalecer as
capacidades de resiliência de Teresina. Neste sentido, o programa começou com uma avaliação de base da resiliência,
reunindo o conhecimento local através de oficinas com as partes interessadas, o que permitiu a coleta de dados
com base em indicadores personalizados. O resultado foi um conjunto de temas considerados prioritários a serem
desenvolvidos pela cidade. Com base na análise e diagnóstico da avaliação, o projeto desenvolveu então um roteiro
de ações e atividades para melhorar o desenvolvimento urbano resiliente e sustentável. Este roteiro foi fruto de uma
estreita colaboração entre uma ampla gama de atores e partes interessadas relacionadas, coordenadas de perto pela
ONU-Habitat CRGP e a Prefeitura de Teresina.
O diagnóstico de resiliência urbana lança luz sobre três questões-chave nas quais vários fatores de risco interagem,
reforçando um ao outro e gerando novas fontes de risco e vulnerabilidade para a cidade. Essas questões prioritárias
são a gestão do ciclo da água, o equilíbrio ecossistêmico e o desempenho econômico. Ao abordar estes temas
prioritários, três linhas de ação foram traçadas pelos parceiros e participantes do projeto. Enquanto duas linhas de ação
se concentraram principalmente nas questões interligadas da gestão do ciclo da água e do equilíbrio ecossistêmico, e
naquelas relativas à economia local, uma terceira linha de ação foi composta de um conjunto de ações integrativas e
transversais que podem institucionalizar ainda mais o planejamento e a análise da resiliência na política e na tomada
de decisões em nível de governo local.
Apesar dos recursos limitados da cidade e dos múltiplos desafios e restrições que o município enfrenta, Teresina já
iniciou vários planos e projetos ambiciosos para impulsionar a resiliência e a sustentabilidade. Portanto, as ações
propostas neste relatório, baseiam-se nas iniciativas em andamento e buscam melhorar e aumentar seus impactos
através de uma governança mais integrada e esforços bem coordenados.
Entretanto, uma importante constatação ao longo das diferentes fases deste trabalho tem sido o desalinhamento
entre os planos e a implementação de projetos na cidade. Mais especificamente, enquanto o município tem políticas e
planos avançados para resolver algumas das questões-chave para a resiliência e sustentabilidade, estas iniciativas, em
muitos casos, não conseguem ser implementadas como planejado, prejudicando assim seus resultados esperados.
Portanto, as ações recomendadas neste documento constituem uma estratégia para reduzir a brecha observada entre
política e implementação de projetos em Teresina.
O próximo passo ao longo deste caminho é a formulação de uma estratégia de implementação, incluindo uma estrutura
de monitoramento. Tal estratégia deve fornecer um guia para o conjunto dos departamentos municipais e partes
interessadas locais sobre como o projeto de resiliência urbana de Teresina deve ser implementado, assegurando que
suas metas políticas sejam cumpridas de forma eficaz, eficiente e inclusiva. A estrutura de monitoramento servirá
como um meio para as partes interessadas, encarregadas de liderar cada parte da estratégia, para assegurar a
execução adequada das ações e atividades de acordo com um plano de tempo acordado. Isto exigirá outras rodadas
de diálogo e acordos interdepartamentais e intersetoriais na cidade, definidas para serem lideradas pela Agenda 2030
de Teresina, a Comissão de Resiliência, e em colaboração com o CRGP, sobre uma estratégia de implementação e uma
estrutura de monitoramento com objetivos específicos.
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Anexo I

Workshop de Riscos
e Temas Prioritários em Teresina
Introdução
Este anexo explica a abordagem, métodos e técnicas adotados pelo CRGP para fins de identificação dos diversos
tipos de riscos presentes e projetados em Teresina. Além disso, exibe os resultados e descobertas dessa abordagem e
atividades relacionadas em termos de identificação de choques e estresses e mapeamento de temas prioritários para
aumentar a resiliência urbana na cidade.

1. CRPT conceituação de riscos
Conforme explicado na parte de introdução deste relatório - estrutura metodológica do CRPT -, o Why Lens: Choques,
Estresses e Desafios, fornece uma análise sobre a existência e as interações entre choques e estresses na presença
de desafios e constrangimentos existentes na cidade. O resultado desta análise é detalhado no Capítulo 2 - O Estado
Atual da Resiliência Urbana em Teresina.
CRGP define choques como Incerto, abrupto, or eventos de longa duração que têm o potencial de impactar a finalidade
ou objetivo de um sistema urbano.
Estresses são pressões dinâmicas crônicas e contínuas originadas dentro de um sistema urbano com potencial para
impactos cumulativos na habilidade e capacidade do sistema de atingir seus objetivos.
Desafios, embora não sejam considerados inteiramente como riscos, são mudanças contextuais a longo prazo e
pressões originadas fora do sistema urbano que também comprometem a capacidade da cidade de ser sustentável
e resiliente.
A relação entre estresses, choques e desafios pode ser expressa da seguinte forma:

Ϙ

Estresses aumentam a vulnerabilidade da cidade a potenciais choques.

Ϙ

Choques veem seus impactos agravados pelo estresse que a cidade sofre e têm o potencial de gerar novos estresses
se não forem respondidos adequadamente.

Ϙ

Desafios limitam ou restringem os potenciais e opções disponíveis para a cidade e as autoridades locais para lidar
de forma adequada com os estresses e gerenciar os riscos de choques.

Como se pôde constatar, essas diferentes formas de riscos e ameaças não operam de forma isolada no sistema
urbano. É importante reconhecer essas relações ao construir resiliência, pois as ações propostas devem reduzir a
vulnerabilidade e ajudar a mitigar o impacto de um evento externo. Consequentemente, a capacidade da cidade de
recuperar seu ritmo de desempenho deve ser melhorada. Por meio da exposição dos riscos que Teresina enfrenta, é
possível traçar interações entre os riscos e os componentes do sistema urbano - cuja compreensão é fundamental
para o desenho de ações que busquem construir a resiliência da cidade. Uma cidade resiliente é aquela que considera
como esses vários riscos afetam uns aos outros e, portanto, destaca temas prioritários a serem tratadas a fim de
atingir o impacto máximo.
Para este fim, o CRGP em estreita coordenação com o Município de Teresina adoptou uma abordagem para identificar
os diferentes tipos de riscos presentes e antecipados em Teresina, explorando as suas motivações subjacentes e
consequentes efeitos. Essa abordagem contou principalmente com uma série de oficinas de consulta às diferentes
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Programa de Resiliência Urbana do Município de Teresina, instituída por meio de Portaria Municipal de dezembro de
2018. Composto por 21 servidores de 14 secretarias, secretarias executivas e fundações da Administração Municipal,
o Acompanhamento O Comitê, também denominado Comitê de Resiliência, foi fundamental para a construção de um
panorama local de riscos, por meio da obtenção de dados necessários para análise posterior.
As seções seguintes descrevem estas atividades consultivas em detalhes e mostram as suas conclusões em que são
baseadas no Capítulo 2 - O Estado Atual da Resiliência Urbana. A concepção e organização destes seminários foi a
seguinte:

Ϙ

3 workshops destinados a identificar e caracterizar os choques, mapear os seus impactos no sistema urbano, e as
medidas de redução de risco existentes em Teresina.

Ϙ

2 workshops destinados a mapear o financiamento e as capacidades financeiras do governo local para a resposta
e recuperação de emergência.

Ϙ

2 workshops destinados a identificar e caracterizar as tensões em curso, mapeando os seus efeitos em todo o
sistema urbano, e o seu papel no agravamento dos impactos dos choques sobre a cidade.

Ϙ
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secretarias municipais de Teresina. Esta foi precedida da formação de uma Comissão de Acompanhamento do

1 workshop para o mapeamento final das relações entre choques, estresses e o sistema urbano na presença de
desafios duradouros e emergentes em Teresina, com intuito de definir os Temas Prioritários para a construção de
resiliência em Teresina.

Workshop 1

Tema

Data

Apresentação do Programa e Identificação de

16 de junho de 2020

Choques.
Workshop 2

Acompanhamento - o progresso da plataforma

23 de junho de 2020

H.A.R.D. na identificação de choques
Workshop 3

Acompanhamento - o progresso da plataforma

30 de junho de 2020

H.A.R.D. na identificação de choques
Workshop 4

Finanças para DRR

7 de julho de 2020

Workshop 5

Finanças para DRR

22 de julho de 2020

Workshop 6

Identificação de Estresses

5 de agosto de 2020

Workshop 7

Identificação de Estresses

11 de agosto de 2020

Workshop 8

Construção de consensos sobre temas prioritários

18 de agosto de 2020

Workshop 9

Workshop de Ações para a Resiliência e

20 de dezembro de 2020

Sustentabilidade
Workshop 10

Workshop de Ações para a Resiliência e

26 de maio de 2021

Sustentabilidade
Workshop 11

Workshop de Ações para a Resiliência e

26 de junho de 2021

Sustentabilidade
Workshop 12

Workshop de Ações para a Resiliência e

26 de agosto de 2021

Sustentabilidade
Workshop 13

Workshop de Ações para a Resiliência e

27 de agosto de 2021

Sustentabilidade
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2. Choques em Teresina: Workshops 1-5
Workshop 1
Data:

16/6/2020

Modo de Participação

Online

Deve ser levado em consideração que devido às medidas restritivas da COVID-19 impostas pelo município, não foi
possível realizar workshops presenciais. Por conseguinte, o CRGP realizou workshops em linha utilizando o Google
Meet.
O primeiro workshop foi dedicado à apresentação do Programa de Resiliência de Teresina e do cronograma de
Implementação do Programa, seguido de uma introdução à Ferramenta de Perfil de Resiliência da Cidade (CRPT)
e à sua abordagem das características do sistema nos riscos e na resiliência. Este workshop representou uma
oportunidade de formação para os diferentes representantes com o objetivo de compreender os diferentes tipos de
riscos que a CRPT considera na sua análise e a forma como esta é utilizada a fim de traçar o diagnóstico da resiliência
urbana.
Além disso, o primeiro workshop introduziu os meios e ferramentas a serem utilizadas para preencher os dados sobre
choques em Teresina. Especificamente, os participantes do workshop (membros do Comitê de Resiliência de Teresina)
receberam formação sobre como utilizar a plataforma H.A.R.D., uma ferramenta em linha através da qual dados e
informações sobre os diferentes tipos de choques são introduzidos como uma alternativa para a coleta de dados
presenciais.
Os participantes foram convidados a fornecer dados sobre a localização, frequência e intensidade dos eventos, bem
como os seus impactos nas pessoas (por exemplo, perdas e ferimentos), bens (por exemplo, propriedades e perdas
económicas) e processos (por exemplo, perturbações dos serviços urbanos). Além disso, foi pedido aos participantes
que fornecessem informações sobre as medidas em vigor por cada choque identificado. Tais medidas estavam
relacionadas com a redução de riscos e planos e iniciativas políticas existentes para enfrentar as ameaças plausíveis
e seus impactos.

Imagem 1: Foto do Workshop 1.
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Imagem 2: Foto do Workshop 1.

Imagem 3: Foto do Workshop 1.
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Workshop 2 e 3
Data:

23/6/2020 e 30/6/2020

Modo de Participação

Online

Ao longo de duas semanas, os membros do Comitê compilaram as informações sobre os eventos caracterizados
como choques, os quais ocorrem em Teresina, usando como referência a não exaustiva lista de choques providas pelo
CRGP.
Partindo da terminologia e taxonomia da UNDRR de 2017, a CRPT considera seis grupos principais de choques, dos
quais quatro (Natural, Biológico, Ambiental e Tecnológico/ Feito pelo Homem) são consistentes com a taxonomia
da UNIDRR. Para além destes quatro grupos, a lista não exaustiva da CRPT inclui choques complexos, bem como
choques societais que procuram captar uma série de potenciais choques socioeconómicos, socio-espaciais, ou socioculturais aos quais uma cidade pode ser propensa. A figura 02 abaixo representa graficamente a organização de
choques potenciais avaliados como parte da implementação do CRPT.
Nos dias 23 e 30 de junho, ocorreram dois workshops de acompanhamento do processo de levantamento de dados e
esclarecimento das diferentes dúvidas dos participantes e também sobre questões técnicas.

Imagem 4: Roda de choques potenciais que afetam as áreas urbanas do CRPT.
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Data:

7/7/2020 e 22/7/2020

Modo de Participação

Online

Na primeira semana de Julho, outra função da plataforma foi introduzida ao Comitê. Para iniciar uma avaliação
financeira dos eventos registados, estes foram divididos em eventos históricos, dados atuais e dados previstos. Duas
semanas foram dedicadas à pesquisa e preenchimento de informações financeiras relacionadas aos choques, antes
de proceder à introdução de um novo tipo de risco: os estresses.
Através de reuniões semanais, a equipe pôde avaliar o progresso no registro de riscos e eventos, e esclarecer quaisquer
possíveis dúvidas. Após duas semanas, 82 choques tinham sido registados na plataforma, desde choques naturais a
choques de saúde e financeiros. Com base nos impactos de cada choque identificado em pessoas, processos e bens,
e considerando a projeção da mudança climática e as suas implicações para cada choque identificado, foi pedido aos
participantes que caracterizassem qualitativamente a gravidade de cada choque da lista numa escala de baixo a alto
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Workshop 4 e 5

(baixo risco/amarelo, médio risco/ laranja, alto risco/vermelho).
Embora o objetivo dessa categorização fosse priorizar os choques com maiores riscos no sistema urbano, os
menos significativos também foram considerados na compreensão de como as ameaças múltiplas podem interagir
na presença de estresses e desafios. No entanto, essa categorização se mostrou útil para tornar os workshops e
discussões subsequentes muito focados.

Imagem 5: Foto da lista de choques identificados em Teresina. É possível acessar a tabela completa através no link abaixo:
www.docs.google.com/spreadsheets/d/1AbXLOQyL1wMjyWnTgRaMFBAhdoiAMfn2ywVR2hf6z2w/edit#gid=0
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Com base nessa caracterização, os choques mais graves, dados seus efeitos atuais e previstos, estão ilustrados na
figura 3.

Deslizamentos
de terra
Inundações
Inundações pluviais
Enchentes
Inundações fluviais

Colapso de
infraestrutura

Estradas
Diques de água

Doenças
relacionadas
à água

Dengue
Zika

Choques
ﬁnanceiros

Crise econômica

Incêndios
ﬂorestais

Poluição ambiental

Imagem 6: Choques prioritários em Teresina e choques secundários - eventos desencadeados pela ocorrência dos choques
prioritários.
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Workshop 6
Data:

5/8/2020

Modo de Participação

Online

Neste workshop, os participantes foram apresentados aos estresses e como eles diferem dos choques com os quais
a maioria dos participantes já estava familiarizada, as interligações entre os choques, estresses e o sistema urbano
e a abordagem do CRPT para identificar os estresses, bem como seu papel na análise processo e diagnóstico. Para
melhorar a compreensão dos participantes sobre esses diferentes conceitos e garantir que todos distingam entre
os diferentes tipos de ameaças, os participantes foram convidados a participar de uma atividade online usando a
ferramenta Menti.

Identificação de Estresses

Anexo I: Workshop de Riscos e Temas Prioritários em Teresina

3. Estresses em Teresina – Workshops 5 e 6

Utilizando Menti, os participantes começaram a listar diferentes estresses que consideravam relevantes para o contexto
de Teresina, baseando-se nos seus conhecimentos e experiência nas suas respectivas áreas dentro do município.
Como resultado, foram identificadas 34 estresses como estando presentes em Teresina e causando grande pressão
no sistema urbano (ver quadro 3 - a lista inicial de estresses identificados em Teresina).

Imagem 7: Foto da Ferramenta Menti durante o Workshop 6.

Apesar da extensa introdução ao conceito de estresses e como eles diferem dos choques, muitos confundiram alguns
eventos de choque com estresses. Além disso, alguns participantes ficaram confusos quando foram solicitados a
separar estresses de estressores (fatores, processos, atividades ou interações que individualmente ou conjuntamente
levam à geração de estresse no sistema urbano).
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Stresses in Teresina (Portuguese)

Stresses in Teresina (English)

Perda de cobertura vegetal do município de Teresina

Loss of vegetation cover in the municipality of
Teresina

Gestão ineficiente do transporte público

Inefficient public transport management

Sistema de Drenagem Ineficiente

Inefficient Drainage System

Pouca cobertura da rede de saneamento básico

Poor coverage of the basic sanitation network

Despejo de Esgoto nos Rios

Untreated Sewage Disposal in Rivers

Greve de Operadores do Sistema de Transporte

Public Transport System Operators Strike

Coletivo
Ilhas de Calor agravadas pela baixa cobertura vegetal

Heat Islands aggravated by sparse vegetation cover

alta ocupação hospitalar por vítimas de acidentes de

high hospital occupation by traffic accident victims

trânsito
Uso irregular das calçadas

Irregular use of sidewalks

Formação de ilhas de calor superficiais

Formation of surface heat islands

Falta de acessibilidade nos passeios públicos

Lack of accessibility on public sidewalks

Falta de arborização em passeios e ciclovias

Poor afforestation on sidewalks and cycle paths

Dificuldade de monitoramento e cumprimento de

Difficulty in monitoring and meeting deadlines for

prazos de execução de serviços públicos

public services

Aumento da área de solo exposto

Increase of exposed soil area

Ineficiência nos processos de gestão e proteção do

Inefficiency in the management and protection of built

patrimônio construído e natural

and natural heritage

Crescimento econômico não-saudável e desemprego

Unhealthy economic growth and unemployment

Alta ocorrência de crimes urbanos como assaltos,

High occurrence of urban crimes such as assaults,

furtos e agressões

thefts and harassment

Distribuição irregular de cobertura vegetal

Irregular distribution of vegetation cover

Baixa capacidade de manutenção de espaços

Low public spaces maintenance capacity

públicos
Casos frequentes de tentativas de suicídio

Frequent cases of suicide attempts

Pobreza Concentrada

Concentrated Poverty

Segregação Espacial

Spatial Segregation

Cobertura inadequada dos serviços de saneamento

Inadequate coverage of basic sanitation services

básico
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Discriminação de gênero

Gender discrimination

Má gestão do metabolismo urbano

Poor management of urban metabolism

Diversificação econômica inadequada

Inadequate economic diversification

Low diversity in industries and manufactures

Economia informal

Informal economy

Urbanização rápida e irregular

Rapid and irregular urbanization

Incêndios Florestais Recorrentes

Recurring Forest Fires

Altas taxas de crimes

High crime rates

Falta de políticas urbanas integradas e coesão

Lack of integrated urban policies and institutional

institucional

cohesion

Focos de incêndios urbanos

Urban fires

A última parte do workshop foi dedicada ao preenchimento de um questionário referente a cada estresse identificado. O
objetivo da realização deste questionário era permitir aos participantes informações aprofundadas sobre os estresses
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Baixa diversidade em indústrias e manufaturas

que foram considerados graves em Teresina. Os resultados deste questionário foram usados como base para uma
extensa pesquisa pela equipe do CRGP com o objetivo de enriquecer a discussão e o debate no workshop subsequente
(workshop 7). A Figura 5 ilustra os instantâneos dos questionários online preenchidos pelos participantes. Para cada
estresse listado, cada um dos servidores públicos teve que responder às seguintes perguntas:

Ϙ

Introduza o nome do estresse

Ϙ

Na sua opinião, quais são as causas ou os fatores determinantes desse estresse?

Ϙ

Esse estresse levou à ocorrência de algum choque no passado? se sim, especifique o tipo de choques provocado.

Ϙ

Este estresse tem o potencial de provocar choques no futuro? Se sim, especifique quais os choques.

Ϙ

Se possível, especifique o número aproximado de pessoas afetadas diariamente / mensalmente / anualmente.

Ϙ

Que áreas / bairros são mais afetados por este estresse?

Ϙ

Se possível, especificar quais são as perdas econômicas estimadas causadas pelo estresse diariamente /
mensalmente / anualmente?

Ϙ

O município (ou quaisquer outros níveis de governo) tomou alguma medida para lidar com este estresse até agora?
Em caso afirmativo, descreva sucintamente essas ações.

Ϙ

Quais são os desafios que o município enfrenta para limitar ações eficazes em relação a este estresse?

Imagem 8: Foto do questionário online de Estresses.
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Workshop 7
Data:

11/8/2020

Modo de Participação

Online

Antes deste workshop, a equipe do CRGP verificou e concluiu as informações referente ao workshop 6. Diante disto,
foram revisados 34 estresses. As duplicações e sobreposições foram eliminadas. A lista foi dividida entre os estresses
considerados de acordo com o CRGP, e os considerados como os seus respectivos fatores de estresse ou condutores
de estresses. Ao unir os resultados da discussão, dos inquéritos e da investigação documental, a lista de estresses foi
reduzida a 9. As ligações entre cada estresse e os seus condutores/estressores foram mapeadas.

Os nove estresses identificados são:
Ϙ

Perda de biodiversidade

Ϙ

Pobreza e desigualdade

Ϙ

Gestão Ineficiente do metabolismo urbano

Ϙ

Gestão inadequada do sistema de mobilidade urbana

Ϙ

Serviços públicos municipais inadequados

Ϙ

Segurança e criminalidade

Ϙ

Rápida urbanização não regulamentada

Ϙ

Desemprego e diversificação económica inadequada

Ϙ

Cobertura inadequada das redes de saneamento

Interrupção
de
dinâmicas
hidrológicas
naturais

Gestão
ineﬁcien e d
metabolismo
urbano

Perda de
vegetação
Gestão
ineﬁcien e d
metabolismo
urbano

Atratividade
limitada de
negócios

Baixa
diversidade
econômica

Desemprego

Economia
informal

Redução da
produtividade

Ilhas de calor
urbana

Perda de
receita local
pública

Imagem 9: Estresses e estressores em Teresina (foto).
Para acessar ao mapeamento, utilize o seguinte link: www.prezi.com/view/cl0aI515jXOsLheGbNNI
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Expansão
urbana

Habitaçã
o em
áreas
perigosas
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Estressores
na interrupção
da dinâmica
hidrológica
natural

Imagem 10: Estresses e estressores em Teresina (foto).
Para acessar ao mapeamento, utilize o seguinte link: www.prezi.com/view/cl0aI515jXOsLheGbNNI

Desconectividade
do mercado

Estressores
da limitação
atração
de negócios

Regras e
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nacionais

Ineﬁciência de
serviços locais
públicos

Disponibilidade
limitada de capital
e recursos
humanos

Imagem 11: Estresses e estressores em Teresina (foto).
Para acessar ao mapeamento, utilize o seguinte link: www.prezi.com/view/cl0aI515jXOsLheGbNNI
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Estes novos resultados foram então apresentados ao Comitê de Resiliência de Teresina, durante o workshop 6, para
a sua revisão, comentários e debate. Embora de um modo geral o mapeamento tenha sido verificado como assertivo
pela maioria dos participantes do workshop, alguns links foram redesenhados e requalificados. Como resultado, a lista
de estresses foi reduzida a apenas 8 estresses principais (ilustradas na tabela 4). Realizou-se uma discussão mais
extensa sobre cada estresse e os seus fatores de estresse subjacentes. Estas discussões foram bastante informativas
para a análise e diagnóstico nos Capítulos 02 e 3.

Estresse

Estressores

Perturbação da dinâmica hidrológica natural

Ϙ

Expansão Urbana

Ϙ

Habitações em áreas perigosas

Ϙ

Gestão de resíduos sólidos

Ϙ

Gestão de águas residuais

Ϙ

Soluções ineficientes para águas pluviais

Ϙ

Contaminação da água

Ϙ

Degradação do Solo

Ϙ

Deflorestação

Ϙ

Perda da vegetação urbana

Ϙ

Infra-estruturas verdes inadequadas e soluções

Gestão Ineficiente do metabolismo urbano

Poluição Ambiental

Perda de vegetação

baseadas na natureza
Ilhas Urbanas de Calor

Atração comercial limitada

Ϙ

Cobertura verde inadequada

Ϙ

Superfícies Impermeáveis

Ϙ

Massa térmica

Ϙ

Desligação do mercado

Ϙ

Regras e regulamentos nacionais

Ϙ

Ineficiência dos serviços públicos locais

Ϙ

Disponibilidade limitada de capital e recursos
humanos

Fraca diversidade econômica

Ϙ

Desconexão entre mercados

Ϙ

Disponibilidade limitada de capital e recursos
humanos

Economia Informal

Redução da produtividade

Ϙ

Redução de oportunidade de trabalhos formais.

Ϙ

Normas e regulamentos nacionais

Ϙ

Dinâmica do mercado de trabalho

Ϙ

Má gestão da mobilidade urbana

Ϙ

Rede de transporte e cadeias de abastecimento
ineficientes
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Desemprego

Ϙ

Dinâmica do mercado de trabalho

Perda de receitas públicas locais

Ϙ

Ineficiência dos serviços públicos locais

Ϙ

Baixa atividade econômica

Ϙ

Economia informal

Os temas prioritários são onde a maioria dos riscos para o sistema urbano convergem e se concentram na presença de
certos desafios ou fatores de restrições/condicionamento, mas também onde estão as oportunidades para maximizar
o resultado de ações específicas.
A determinação das áreas prioritárias em Teresina foi o resultado do workshop 8 que se baseou nos resultados dos 7
workshops anteriores de identificação e caracterização de choques e estresses realizados pela CRGP juntamente com
a Comissão de Resiliência de Teresina. Fazendo um balanço do conhecimento e experiência locais, e semelhante aos
workshops anteriores, este workshop serviu para discutir a multiplicidade de riscos, incluindo choques e estresses em
Teresina e suas interdependências. Além disso, foi discutido como os choques e estresses são moldados pelos atuais
desafios e limitações que levam ao surgimento de certas questões vistas como temas prioritárias a serem tratadas
para a construção e fortalecimento da resiliência urbana em Teresina (Ver Capítulo 02 para exibição detalhada dos
resultados da análise).
Como introdução aos workshops, foram apresentados para os participantes os resultados das coletas de dados da
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Temas Prioritários - Workshop 8

plataforma H.A.R.D. sobre choques. Além disso, os resultados dos 2 workshops sobre estresses- 8 estresses e seus
estressores subjacentes - foram apresentados. Os participantes foram então convidados a começar a mapear os
vínculos entre choques e estresses, usando Jamboard (uma ferramenta on-line) com base em seus conhecimentos e
experiência em suas respectivas áreas de especialização. Especificamente, os membros foram solicitados a diferenciar
entre as causas/desvios e os efeitos de cada risco ao desenharem esses links. Além disso, ao fazer esses links, os
participantes foram solicitados a justificar essas conexões. Isto permitiu que houvesse um debate muito informativo
de como a rede e os links que ligam os diferentes tipos de riscos foram otimizados.
O resultado deste mapeamento revelou a existência de 4 grupos principais nos quais múltiplos choques e estresse
estão concentrados e seus efeitos estão se entrecruzando. Estes quatro clusters que agora são chamados de temas
prioritários foram:

Ϙ

Gestão ineficiente do ciclo da água

Ϙ

Baixo Desempenho Econômico

Ϙ

Desequilíbrio Ecossistêmico

Ϙ

Pobreza e desigualdade

Imagem 12: Foto do Workshop 8 em Assuntos Prioritários.
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Imagem 13: Foto do Workshop 8 em Assuntos Prioritários.

Entretanto, dados os efeitos transversais da pobreza e da desigualdade, o que significa que ela é um grande motor
e uma conseqüência de cada um dos outros três grupos, os participantes concordaram em manter a pobreza e a
desigualdade como um desafio transversal que molda como os diferentes riscos estão inter-relacionados sob cada
questão prioritária. Além disso, isto foi visto como uma forma de promover ações em etapas posteriores do processo
que contribuirão para enfrentar a pobreza e a desigualdade como parte de cada questão prioritária.
Em resumo, o resultado deste debate foi a priorização de três questões prioritárias principais:

Ϙ

Gestão ineficiente do ciclo da água

Ϙ

Desequilíbrio Ecossistêmico

Ϙ

Baixo Desempenho Econômico

O mapeamento foi então reescrito pela equipe CRGP para esclarecer a diferença entre os vários elos. Estes mapas
podem ser vistos no Capítulo 2 - O Estado Atual da Resiliência Urbana, especificamente as figuras 41, 44 e 46.
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Workshop 9
Data:

20/12/2020

Modo de Participação

Online

No final da fase de diagnóstico, o Workshop 9 teve como objetivo apresentar como produto o Diagnóstico da Resiliência
Urbana à Comissão de Resiliência, além de dar os primeiros passos para a próxima etapa: Ações Recomendadas para
a Resiliência e Sustentabilidade.
Este workshop propôs uma atividade inicial de mapeamento das partes interessadas relevantes para cada tema
prioritário definido no diagnóstico da resiliência urbana. O resultado final da atividade foi o mapeamento preliminar das
partes interessadas relevantes, além de uma avaliação da atividade da Comissão de Resiliência durante o ano de 2021.
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Workshops de Ações para a Resiliência e Sustentabilidade

Imagem 14: Fotos do Workshop 9 sobre Ações de Resiliência e Sustentabilidade - Mapeamento Preliminar de Partes Interessadas.
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Workshop 10
Data:

26/05/2021

Modo de Participação

Online

O ano de 2021, após as eleições municipais brasileiras, trouxe mudanças na administração pública municipal e, com
elas, a necessidade de rever a composição da Comissão de Resiliência, realizar uma sessão de nivelamento e proceder
com o treinamento necessário para a fase 03 - Ações de Resiliência e Sustentabilidade.
Neste sentido, a primeira parte da oficina foi dedicada à apresentação dos antecedentes das atividades do programa
e introdução de conceitos-chave, de modo que todos os membros - tanto os da composição anterior como os recémchegados - estejam preparados para as próximas atividades. Durante a segunda parte da oficina, o comitê foi dividido
em dois grupos. O primeiro grupo para atividades relacionadas ao Gerenciamento Ineficiente do Ciclo da Água e
Desequilíbrio do Ecossistema, enquanto o segundo foi dedicado ao fraco desempenho econômico. Cada grupo foi
responsável por mapear as partes interessadas relevantes guiadas de acordo com os fatores e riscos associados às
questões prioritárias, conforme ilustrado no diagrama abaixo.

Imagem 15: Esquema conceitual para o mapeamento das partes interessadas de acordo com os vetores e riscos associados às
questões prioritárias.

O resultado desta segunda parte do workshop foi a preparação de uma lista abrangente de interessados, que foram
convidados pela Comissão de Resiliência a participar do Workshop de Partes Interessadas na discussão das Questões
Prioritárias e na definição de metas para um futuro urbano resiliente.
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Data:

26/06/2021

Modo de Participação

Online

A equipe da ONU Habitat e o Município de Teresina organizaram uma oficina online para discutir a visão da cidade a
partir da perspectiva da sociedade civil, setor privado, público e acadêmico. Foi um espaço para troca de ideias para
entender o objetivo e a visão de cada parte interessada, abordando os assuntos prioritários já delineados na fase
anterior do projeto. O workshop foi o primeiro passo para começar a construir a estrutura da teoria de mudança e
elaborar o A4R com as partes interessadas da cidade.
O workshop começou com uma abertura e introdução para todos os participantes, com uma explicação sobre o
programa e os objetivos desta atividade. Foi então dividida em duas sessões paralelas para cada eixo a ser discutido
- Gestão Ineficiente do Ciclo da Água e Desequilíbrio Ecossistêmico, enquanto a segunda foi dedicada ao Baixo
Desempenho Econômico.
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Workshop 11

As sessões com as partes interessadas foram projetadas como uma oportunidade para contrastar os pontos de vista
e insights dos entrevistados da cidade, a fim de identificar prioridades, barreiras e alavancas para a implementação de
medidas para a sustentabilidade e a resiliência urbana. Cada sessão foi organizada utilizando a abordagem da teoria
da estrutura de mudança. O método da teoria da mudança ajuda a identificar soluções para abordar efetivamente as
causas dos problemas através de consultas com as principais partes interessadas, aprendendo o que funciona e o
que não funciona.
Cada sessão foi dividida em 5 pontos-chave de discussão seguindo a teoria da estrutura de mudança:
1. Visão da cidade e possíveis formas para enfrentar os desafios do desenvolvimento econômico
2. Resultados esperados das ações discutidas
3. Viabilidade dos resultados (sociais, técnicos e financeiros)
4. Desafios e oportunidades (possíveis questões de implementação e oportunidades, incluindo aspectos legais,
sociais, técnicas e financeiras)
5. Riscos
Alguns participantes foram selecionados de cada um dos setores para compartilhar seus pontos de vista. O moderador
foi um representante da Prefeitura de Teresina e recebeu o suporte do especialista em desenvolvimento econômico
local e da equipe da ONU Habitat.
Os principais resultados do workshop inclui:
Sessão sobre Baixo Desempenho Econômico:
Ϙ

Conhecer sobre programas e iniciativas em Teresina. Uma iniciativa chave identificada foi o trabalho que o setor
privado está fazendo para criar um ecossistema inovador.

Ϙ

Um dos principais desafios identificados foi a falta de infraestrutura nas áreas rurais e o potencial para se tornar um
destino turístico.

Ϙ

Compreender a visão da cidade a partir de diferentes perspectivas setoriais.

Ϙ

Identificação de desafios-chave, tais como falta de coordenação entre todos os setores, governança metropolitana
fraca, vulnerabilidade do transporte público, violência urbana e necessidade de cuidar dos espaços públicos.

Sessão sobre Ciclo da Água e Ecossistemas:
Ϙ

Foi dada muita ênfase à necessidade de desenvolver campanhas de conscientização em todos os níveis para que as
medidas tomadas pela cidade fossem realmente eficazes. As medidas são isoladamente ineficientes se os cidadãos
não vêem sua utilidade e as integram como princípios de ação.

Ϙ

Em relação ao sistema de esgoto, foi mencionada a necessidade de continuar sua extensão, fazendo com que ele
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sirva cada região da cidade de maneira eficiente e estabelecendo um sistema de monitoramento para avaliar seu
desempenho.
Ϙ

Os efeitos negativos do desmatamento e do corte de árvores da cidade também foram destacados. O município,
além de campanhas de conscientização, deveria ter um controle mais rigoroso das licenças de desmatamento e
um sistema de penalidade mais severo. Estes últimos abrigam iniciativas de uso interessantes, como o uso agrícola
urbano por associações e cidadãos, mas isto ainda não é suficiente e deve ser encorajado.

Ϙ

O sistema de drenagem também deve ser melhorado em diferentes áreas da cidade. Em relação à densificação
urbana, considera-se que esta deve ser realizada com um plano de infraestrutura adequado. Também é mencionado
que a legislação nacional permite a captura do valor da terra ("outorga onerosa") que deve alimentar um fundo de
desenvolvimento urbano que ainda não tenha sido criado.

Imagem 16: Abertura do Workshop.
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Imagem 17: Sessão Ciclo da Água e Ecossistemas.

Imagem 18: Sessão Baixo Desempenho Econômico.
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Workshops 12 e 13
Data:

26/8/2021 e 27/8/2021

Modo de Participação

Online e presencial

Os workshops 12 e 13 apresentaram as ações propostas pelo CRGP, em parceria com especialistas nos assuntos
prioritários em questão, para discussão e validação com membros de diferentes secretarias do Município de Teresina
e para a co-criação da A4R-S. Inicialmente, em ambas as oficinas, foi realizada uma revisão da implementação do
CRGP em Teresina, apontando as atividades realizadas e os produtos desenvolvidos até o momento, assim como os
assuntos prioritários a serem tratados através da proposta da A4R-S.

Imagem 19: Foto do workshop 12 sobre Ações de Resiliência e Sustentabilidade.

Imagem 20: Foto do workshop 13 sobre Ações de Resiliência e Sustentabilidade.
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desequilíbrio ecossistêmico foram discutidas e tratadas conjuntamente para promover o desenvolvimento urbano
sustentável em Teresina. Inicialmente, as propostas foram apresentadas pelo especialista Héctor Rodal e depois
discutidas pelos membros das secretarias presentes, incluindo Agenda 2030, ARSETE, SECREM, SEMAM, SEMCASPI
e o Programa Lagoas do Norte.

Linhas de Ação
Dimensões

1. Forma urbana

2. Infra-estrutura verde e

3. Planejamento

compacta e sustentável

azul sustentável

urbano coerente e
implementação

1. Ações de

1.1 Participação em

2.1 Programa de

Conscientização

grupos e programas

conscientização através

internacionais de

de

intercâmbio de

visitas guiadas e visitas às

conhecimento.

principais infra-estruturas,
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No primeiro dia, as propostas relacionadas às questões prioritárias da gestão ineficiente do ciclo da água e do

locais de interesse e
iniciativas e experiências
piloto.
2. Ações de

1.2 Programa de

2.2 Programa de

3.2 Livros-guia, listas de

Capacitação

treinamento e melhoria

colaboração em

verificação e manuais

contínua para os

troca de informações

técnicos.

funcionários e técnicos da

e pesquisa com a

cidade.

Academia, Universidades,
Organizações e Centros
de Pesquisa.

3. Ações

1.3 Criação do fundo para

2.3 Criação de uma única

3.3 Reestruturação

Organizacionais

a captura e gestão de

Agência ou pelo menos de

e coordenação

ganhos de valor da terra.

uma Agência Municipal

organizacional.

Unidade para a gestão do
ciclo da água na cidade.

4. Ações

1.4 Programas de

2.4.a Estratégia de

estratégicas e de

Desenvolvimento

revegetação urbana

implantação

Orientado ao Trânsito
(TOD).
2.4.b Estratégia de
permeabilização e de
selagem dos solos
2.4.c Melhoria e
ampliação do sistema de
reciclagem para evitar a
contaminação da água e
do solo
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Então, no segundo dia, foram discutidas as propostas relacionadas ao tema prioritário do baixo desempenho
econômico, com o objetivo de construir uma economia local forte e resiliente. As propostas foram apresentadas pela
especialista Maria Camila Quintero e depois discutidas pelos membros das secretarias presentes, incluindo Agenda
2030, FWF, SECREM, SEMDEC, SEMEST, SEMF, SEMJUV, SEMPLAN, SEPLAG e STRANS.

Linhas de Ação
Dimensões

1. Melhorar a

2. Infra-estrutura

3. Planejamento

3. Planejamento

arrecadação

verde e azul

urbano coerente e

urbano coerente e

do imposto de

sustentável

implementação

implementação

propriedade para
aumentar a renda
local
1. Ações de

4.1 Campanha de

Conscientização

conscientização
para acesso a
créditos, subsídios
e habilidades
através do
engajamento da
sociedade civil.

2. Ações de

1.1. Capacitação

3.1 Estabelecer

4.2 Reforçar

Capacitação

de funcionários

uma cooperação

a capacidade

para o aumento

entre cidades para

técnica do Banco

da receita

a transferência de

Popular através do

municipal.

conhecimento.

desenvolvimento
de capacidades.

3. Ações

1.2 Estratégia

2.1 Criação de

3.2 Criar uma

4.3 Reforçar a

Organizacionais

municipal e

uma Agência Local

Agência de

colaboração

mecanismos

de Mobilidade

Desenvolvimento

com os setores

para melhorar o

para Operações

da Economia

de captação de

monitoramento

e integração do

Local (LEDA)

recursos para

e avaliação da

planejamento da

para o marketing

aumentar o fundo

eficiência dos

mobilidade urbana

territorial.

de microcrédito do

serviços.

em uma macro-área

Banco Popular.

de planejamento
urbano.
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2.2 Criação de um

3.3 Reformular

comitê conjunto

o conselho

entre a Agência

privado, público e

Local de Mobilidade

acadêmico para

e a Agência Local

formular uma

de Desenvolvimento

agenda de trabalho

para garantir o

em torno da

Desenvolvimento

ciência, tecnologia,

Orientado ao

inovação,

Transporte (TOD) e

educação e

reviver a discussão

saúde - incluindo

do Plano Logístico

um Capítulo da

da cidade.

Juventude.

1. Melhorar a

2. Infra-estrutura

3. Planejamento

3. Planejamento

arrecadação

verde e azul

urbano coerente e

urbano coerente e

do imposto de

sustentável

implementação

implementação

4. Ações

3.4 Promover

4.4 Desenvolver

estratégicas e

inovação na cidade

um estudo para

de implantação

para jovens e por

identificar e

jovens.

caracterizar o

Dimensões

propriedade para
aumentar a renda
local

setor informal em
Teresina através de
colaborações com
o meio acadêmico
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Linhas de Ação

e organizações
sem fins lucrativos.

Após a discussão, validação e revisão das propostas, o relatório de A4R-S foi redigido, considerando as observações
sobre a viabilidade e eficácia dessas propostas, feitas pelos participantes durante os workshops.
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A4R

Ações para a Resiliência

Aneel

Agência Nacional de Energia Elétrica

BACEN

Banco Central do Brasil

BNH

Banco Nacional da Habitação

CAU PI

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí

CEPRO PI

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais - Piauí

CONFEN

Conselho Federal de Enfermagem

CRECI PI

Conselho Regional de Corretores de Imóveis

CRGP

Programa Global de Cidades Resilientes (City Resilience Global Programme)

CRPT

Ferramenta de Perfis de Cidades Resilientes (City Resilience Profiling Tool)

DNPM

Departamento Nacional de Produção Mineral

FCMC

Fundação Cultural Monsenhor Chaves

FMS

Fundação Municipal de Saúde de Teresina

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

IUCN

International Union for Conservation of Nature

PDTMU

Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Teresina

PIEMTUR

Empresa de Turismo do Piauí S/A, extinct in 2010

PMT

Prefeitura Municipal de Teresina

PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

RAIS

Relação anual de informações sociais

RAR-S

Recomendações de Ações para Resiliência e Sustentabilidade (Recommendations Actions for

Anexo II: CRPT Indicadores

Lista de Acrônimos e Abreviações

Resilience and Sustainability)
RIDE

Região Integrada de Desenvolvimento

SAMU

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SDR

Superintendência Desenvolvimento Rural

SDU

Superintendência Desenvolvimento Urbano

SECREM

Secretaria Executiva de Captação de Recursos e Monitoramento

SEFAZ

Secretaria do Estado da Fazenda
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SEMAM

Secretaria do Meio Ambiente de Teresina

SEMCASPI

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas

SEMCOP

Secretaria Municipal de Concessão e Parcerias

SEMDUH

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

SEMEC

Secretaria Municipal de Educação

SEMF

Secretaria Municipal de Finanças de Teresina

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

SEMTCAS

Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social

SIS/IBGE

Síntese de Indicadores Sociais

SMPM

Secretaria Municipal de Políticas Públicas

SNIS

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SSP-PI

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí

STRANS

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito

UN-Habitat

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (The United Nations Human
Settlements Programme)
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Figura 1

Indicador 1.1. Fonte: CRGP com SEMPLAN (2020).

Figura 2

Indicador 1.2 e 1.3. Fonte: CRGP com SEMPLAN (2020).

Figura 3

Indicador 2.1. Fonte: CRGP com SEMPLAN e HARD (2020).

Figura 4

Indicador 2.4. Fonte: Prefeitura de Teresina, IBGE, Open Street Maps (2020).

Figura 5

Indicador 3.2.1 Recursos Hídricos. Fonte: CRGP com SNIS (2018).

Figura 6

Indicador 3.3 Sistema de esgoto e resíduos sólidos. Fonte: CRGP com SEMPLAN, Open Street
Maps (2020).

Figura 7

Indicador 4.1 - Mobilidade Urbana. Fonte: CRGP com SEMPLAN, Open Street Maps (2020).

Figura 8

Indicador 5.1. Fonte: CRGP com Prefeitura de Teresina (2020).

Figura 9

Indicador 5.3. Fonte: CRGP com Open Street Maps (2020).

Figura 10

Indicador 6.3.1 - Educação. Fonte: CRGP com Open Street Maps (2020).

Figura 11

Indicador 6.3.2 - Saúde. Fonte: CRGP com Open Street Maps (2020).

Figura 12

Indicador 7.1. Fonte: CRGP com Open Street Maps (2020).

Figura 13

Indicador 8.3. Fonte: CRGP com Global Forest Watch (2020).
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Anexo II

CRPT Indicadores
Esta seção fornece uma visão geral dos dados coletados, analisados e destilados nas conclusões principais para
cada um dos oito Elementos Urbanos que compõem o desempenho do sistema urbano. Além disso, as informaçõeschave que não são coletadas diretamente através de indicadores e questões relacionadas mas fornecem informações
críticas para melhor compreensão de certas dinâmicas urbanas complexas, são apresentadas aqui como um meio de
contextualizar outras descobertas de dados para a cidade.

Ambiente Construído

Cadeia de Suprimentos e Logística

Infraestrutura Básica

Mobilidade

Elementos Urbanos
Serviços Públicos Municipais

Inclusão e Proteção Social

Economia

Ecologia

Os Elementos, em forma geral, são destinados a fornecer um resumo de alto nível e não análises abrangentes.
Conseqüentemente, todas as vulnerabilidades, capacidades e complicações relacionadas aos dados identificados não
são apresentadas nestas sínteses. As principais descobertas devem, portanto, ser entendidas como destaques de
dados que foram extraídos porque indicam tendências comuns identificadas em análises de dados mais exaustivas.
A visão geral de cada elemento é composta por 3 seções:
Coleta de Dados: Soma dos resultados da coleta de dados, visão geral da conclusão dos dados por componente,
e principais conclusões sugeridas pela conclusão dos dados. A conclusão é calculada usando três categorias:
completa, incompleta, alternativa, pendente, e não disponível. Completo refere-se a dados suficientes para calcular
um indicador de referência; alternativo refere-se a dados insuficientes para calcular um indicador de referência, mas
não obstante, benéficos para a análise; incompleto refere-se a indicadores compostos que apenas dados parciais
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disponíveis, mas ainda em processamento ou coleta; e não disponíveis refere-se a dados que não foram coletados ou
não disponíveis para a cidade.
Conclusões Relevantes: Resumo executivo das principais tomadas de decisão relacionadas a todos os dados
disponíveis. As descobertas podem estar relacionadas à coleta de dados, desempenho, fatores contextuais, ou alguma
combinação.
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estavam disponíveis e, portanto, insuficientes para gerar o indicador completo; pendentes são dados que são viáveis/

Indicadores Selecionados: Esta seção apresenta o conjunto de indicadores selecionados para análise e benchmarking,
com um resumo dos resultados coletados, fontes e informações adicionais que são relevantes para o diagnóstico.

Seleção da Metodologia e Processo dos Indicadores
O processo de seleção de indicadores deriva do mapeamento de estresses, choques e riscos para cada tema prioritário.
A partir desta definição, o fluxo de processo irá filtrar, a partir do conjunto de indicadores totais da ferramenta CRPT,
aqueles que informam o diagnóstico e ou o monitoramento de questões relevantes para a cidade.
Neste fluxo de trabalho, como mostrado no gráfico abaixo, cada elemento urbano é analisado, e um a um, todos os
seus componentes, se seus indicadores responderem a perguntas-chave em relação aos temas prioritários. Primeiro,
analisa-se se o indicador oferece informações contextuais que caracterizam diretamente qualquer um dos fatores
impulsionadores (choques ou estresses) ou riscos associados em cada um dos temas prioritários. Esses indicadores
se referem à nossa pergunta O QUE.
Em segundo lugar, se o indicador fornecer informações sobre as causas dos fatores de mudança (choques ou
estresses) de cada tema prioritário. Estes indicadores oferecem informações sobre nossos PORQUÊS, assim como a
qualificação das relações dentro da árvore de problemas de cada tema prioritário.
Finalmente, é analisado se o indicador fornece informações sobre as capacidades existentes e como a cidade está
respondendo aos riscos associados (choques e estresses) para cada tema prioritário. Aqui, os indicadores ajudarão a
esclarecer COMO as capacidades de resiliência da cidade estão em um assunto específico de análise. O fluxograma
abaixo resume a metodologia de seleção dos indicadores.

Para cada

Para
cada

Para casa indicador
selecionado

O que

O indicador fornece
informação direto para
caracterizar o?

Tema prioritario

para cada

Componente

Elemento Urbano

Para
cada

Indicadores
selecionados

Motores
(choques/estresses)

Por
quê

Como

O indicador fornece
informações sobre as
causas de?

O indicador fornece
informações das existentes
capacidades e como a cidade
responde a isso?

para cada

Risco associado
(choques/estresses)
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No total, considerando todas os temas prioritários, foram selecionados 88 indicadores, conformados por 229
indicadores de apoio e outras diversas questões relacionadas. O número total de indicadores por elemento urbano é
mostrado na tabela abaixo. Esta distribuição não caracteriza o peso dos elementos urbanos para coleta de dados, uma
vez que os indicadores podem variar em complexidade e informação, portanto, a seleção de menos indicadores em
um elemento não pode ser implícita como menos informação.

Elemento Urbano

Total de Indicadores
Selecionados

Total de Indicadores de Apoio
Selecionados

Ambiente Construído

8

18

Cadeia de Suprimentos e Logística

11

22

Infraestrutura Básica

25

42

Mobilidade

7

25

Serviços Públicos Municipais

12

43

Inclusão e Proteção Social

6

11

Economia

9

33

Ecologia

10

35

Total

88

229

No esquema abaixo, são desenhadas as relações entre o tema prioritário e as questões transversais de desigualdade
e pobreza, juntamente com os diversos componentes que constituem os elementos urbanos. Esses são acordo
com quantos indicadores sobre estes componentes foram selecionados para análise. Observe que os indicadores e
componentes podem fornecer informações sobre várias questões ao mesmo tempo.
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Pegada ecológica
Recursos energéticos
Contabilidade Social
Bens Construídos
Resíduos Sólidos
Esgoto e saneamento
Mobilidade urbana
Biodiversidade e infraestrutura verde
Abastecimento de energia
Qualidade ambiental
Forma urbana

Degradação do ecossistema e perda
de biodiversidade

Abastecimento de água
Desigualdade e pobreza Bem-estar da comunidade
Águas pluviais
Segurança pública local e aplicação da lei
Gestão do ciclo urbano da água
Estrutura econômica local
Posse de terra

Desempenho econômico urbano

Serviços de ecossistemas
Acesso a serviços sociais básicos
Acesso a pisos de proteção social
Serviços Públicos
Licenças, Monitoramento e Inspecção
Estabilidade Fiscal e Finanças do Município
Serviços de emergência e resgate
Logística urbana
Mobilidade inter-regional
Conectividade de mercado
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1. Ambiente Construído
O Elemento de Ambiente Construído analisa a informa que abrange a mancha urbana e seu crescimento e composição,
em seguida, aprofunda os aspectos de posse de terra, moradia e bens construídos.

Coleta de Dados
A taxa total de conclusão para coleta de dados é de 73%, também 9% dos dados considerados não disponíveis e 18%
não aplicáveis . Considerando apenas os indicadores selecionados, a taxa de conclusão foi de 100% para
este elemento (incluindo dados completados e dados alternativos)..

Conclusão da coleta de dados do Elemento
Ambiente Construído

Indicadores de apoio

18%
9%

100%
73%

Completo

Completo + Não Disponível + Alternativo

Não Aplicáveis

Incompleto + Pendente

Não Disponível

Conclusões Relevantes
A área urbana da cidade tem uma baixa densidade populacional, porém a taxa de consumo de terra tem sido mais
estável nos últimos 10 anos.
A porcentagem de ruas dentro da área urbana e a densidade de cruzamento das ruas é consideravelmente menor do
que os valores de referência da CRPT.
Há uma porcentagem considerável de espaço urbano em áreas perigosas. Alta porcentagem de casas com estrutura
inadequada, mais de 44.000 são alvenarias não revestidas e muros de pedra não revestidos.
Relativamente poucas áreas da cidade são consideradas informais como uma porcentagem urbana, mas os números
são altos se considerarmos a porcentagem de residências. Dados desagregados pobres sobre a população de áreas
consideradas informais.
A cidade tem uma estrutura legal ampla para regular o espaço urbano e garantir os direitos dos cidadãos.
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1.1

Forma Urbana

1.1.1

Modelo de Crescimento Urbano
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

1.1.1.1

(Net)Densidade Populacional Urbana

3.091 hab/km²

621,72 people/km² (Area Total)

Teresina - Panorama Municipal - agosto 2020

2020

1.1.1.2

Taxa de crescimento do consumo de terra para a população

1,05

PMT; IBGE

2010; 2020

1.1.2

Provisão de áreas abertas
Fonte

Data

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

1.1.2.1

Porcentagem de áreas abertas dentro da área urbana

46%

PMT

2020

1.1.2.2

Espaço público aberto por 100 000 habitante

57ha/hab

PMT

2020

1.1.3

Conectividade da rede de ruas
Fonte

Data

Descrição do Indicador

Valor Principal

1.1.3.1

Porcentagem de ruas dentro da área urbana

20,64%

PMT

2020

1.1.3.2

Densidade das vias

17,98 km/km²

PMT

2020

1.1.3.3

Interseção da densidade das vias

87,82 interseções/km²

PMT

2020

1.2

Ativos De Construção

1.2.1

Exposição a riscos de áreas construídas

1.2.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Porcentagem da pegada urbana localizada em áreas perigosas

7,745%

Valor Secundário (se houver)

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Prefeitura e HARD com CRGP desenvolvido por

2019
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Indicadores Selecionados

Shapefile
1.2.1.1.1

Porcentagem de bens construídos localizados em áreas perigosas

3,81%

0,96% ( Infraestructura crítica)

Prefeitura e HARD com CRGP desenvolvido por

2019

Shapefile
1.2.1.1.2

Tendência de crescimento urbano para áreas perigosas nos últimos 10 anos

Aumento brusco

HARD Platform

2020

1.2.1.1.3.

As áreas perigosas estão fisicamente marcadas?

Sim

HARD Platform

2020

1.2.1.2

Tendência de crescimento urbano para áreas perigosas nos últimos 10 anos

Aumento Brusco

HARD Platform

2020

1.2.1.2.1

Nível de dependência da cidade em relação aos sistemas de proteção contra

Alta dependência

Defesa Civil - SEMCASPI

2020

Confiabilidade Moderada

Defesa Civil - SEMCASPI

2020

Fonte

Data

riscos
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1.2.1.2.2

Nível de confiabilidade dos sistemas de proteção contra riscos

1.2.2

Durabilidade dos Bens Construídos
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

1.2.2.1

Porcentagem de casas com estrutura inadequada

Maior que 20%

Sidra IBGE

2019

1.2.2.2

Porcentagem de infra-estruturas críticas com estrutura inadequada

Menos que 10%

PNAD IBGE

2019
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Posse Do Terreno E Da Habitação

1.3.1

Status do terreno e da habitação
Descrição do Indicador

Valor Principal

1.3.1.1

Porcentagem da área da cidade considerada informal

2%

1.3.1.2

Deficit habitacional

29%

Valor Secundário (se houver)

Junção de dados de 3 artigos, devido à

Fonte

Data

SEMDUH/PMT

2020

ADH-PI; LOPES, W. ; ANDRADE
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1.3

impossibilidade de encontrar a quantidade total de
casas construídas em Teresina.
1.3.2

Acesso à posse segura
Descrição do Indicador

1.3.2.1
1.3.2.2

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

0,03%

O relatório anterior quantificou 270 pessoas desa-

Plano de Reordenamento do Serviço de

2013

brigadas, sem terra ou deslocadas. Os dados mais

Acolhimento para Pessoas em Situação de

recentes precisavam ser verificados. Em 2020,

Rua. SEMTCAS/PMT.

Porcentagem de lares com posse segura
Porcentagem da população considerada sem terra, desabrigada e/ou
deslocada

foi estabelecida uma lei regional para focalizar os
sem-teto.
1.3.3

Land and Property Administration
Descrição do Indicador

1.3.3.1

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Date

SEMDUH/PMT

2020

SEMTCAS/PMT

2012

SEMPLAN/PMT

2020

Porcentagem da área da cidade com dados completos da administração
de terras

1.2.3.1.1

Há dados de base que provem quem é proprietário de que terreno vago

Sim

na cidade?
1.2.3.1.2

Os dados são protegidos, com backup e processáveis em uma situação
de emergência?

1.3.3.2

A autoridade responsável pelas terras na cidade reconhece a continui-

Ambos reconhecem e praticam

dade dos direitos de terra e prática a administração de terras a favor dos

PLHIS- PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE
SOCIAL - 2018-2021

pobres?
1.3.3.3

Existem campanhas e projetos de conscientização sobre o uso e a pro-

Sim, público em geral

PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial

priedade de terras e propriedades realizados na cidade?
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Figura 1: Indicador 1.1. Fonte: CRGP com SEMPLAN (2020).
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Figura 2: Indicador 1.2 e 1.3. Fonte: CRGP com SEMPLAN (2020).
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2. Cadeia de Suprimentos & Logística
O Elemento Cadeia de Suprimentos & Logística é composto de quatro componentes: Recursos hídricos, fontes de
energia, abastecimento de alimentos e logística urbana. Ele avalia o acesso, distribuição e gestão de recursos não
humanos, tais como fornecimento de alimentos e água, energia e logística, especialmente a confiabilidade do acesso
durante emergências.

Coleta de Dados
A taxa total de conclusão da coleta de dados é de 68% e 32% não aplicável. Considerando apenas os indicadores
selecionados, a taxa de conclusão foi de 100% para este elemento (incluindo dados concluídos e alternativos).

Conclusão coleta de dados do elemento Cadeia de

Indicadores de apoio

Suprimentos & Logística

32%

100%
68%

Completo

Completo + Não Disponível + Alternativo

Não Aplicável

Incompleto + Pendente

Conclusões Relevantes
Há uma maior dependência de um tipo de fonte de água, as águas superficiais interiores. No entanto, há três pontos de
retirada diferentes para dois fontes de água diferentes, isto aumenta a resistência a possíveis choques devido a secas
ou contaminação da água. Contudo, a cidade deve considerar a implementação de estratégias para fontes alternativas
em caso de choques.
O Uso doméstico é o principal setor de consumo de água da cidade. Há baixa proporção de consumo de água nos
setores comerciais e industriais. Vale ressaltar a não existência de dados de consumo de água no setor agropecuário.
O consumo de energias não renováveis no setor de transporte, que depende principalmente de combustíveis líquidos,
é alto. O fornecimento de energia elétrica é de 100% de fontes de energias renováveis (energia hidroelétricas). Alta
dependência em uma única fonte de energia para fornecimento de energia elétrica, a qual tem grande instabilidade em
seu fornecimento.
O valor da produção local de alimentos é baixo, e a maior parte dos alimentos consumidos vem de fora da cidade.
Nenhuma medida local foi relatada para evitar o desperdício de alimentos.
A logística urbana tem uma alta dependência do transporte terrestre (Caminhões/LCV/HCV), representando 77,88%
das mercadorias, seguida pelos aviões de carga, ambos em aumento estável. O transporte terrestre e aéreo estão
sobrecarregados devido à alta demanda. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, os principais pontos de
entrada são Ponte Engenheiro Antônio Noronha, Rodovia BR-343/226/222 e Rodovia BR-316.
Não existe um órgão/sistema de coordenação integrado para a gestão da logística urbana.
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2.1

Recursos Hídricos

2.1.1

Diversidade dos Recursos Hídricos
Descrição do Indicador

Valor Principal

%

Valor Secondário (se houver) Número de

Fontes

Data

CRGP/PMT

2018

fontes
2.1.1.1

Proporção de água fornecida de cada fonte

Água de superfície interior

93,9

3

Sub bacia Parnaiba

19,5

Sub bacia Poti Direita

59,95

Sub bacia Poti Esquerda

14,44

Reservatório / Barragens

-

Aquíferos rasos / águas subterrâneas

6,1

Aquíferos profundos / águas subterrâneas

_

Outros, especificar

_

2

2.1.1.1.1

Variabilidade sazonal

Média variabilidade

ARSETE

2020

2.1.1.1.2

Variabilidade interanual

Baixa variabilidade

ARSETE

2020

A cidade possui estratégias para recursos alternativos em tempos de

Não

ARSETE

2020

Nunca

ARSETE

2020

2.1.1.3
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Indicadores Selecionados

indisponibilidade de fontes primárias de água?
2.1.1.3.1

Frequência com que a cidade precisa de apoio extra de fontes
alternativas.

2.1.2

Balanço Hídricp
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

2.1.2.1

Consumo de água per capita (litros/dia)

163 litros/dia

170 litros/dia (média. jan – ago 2020)

ARSETE

2020

2.1.2.1.1

Proporção de água consumida por setor

Doméstica/Municipal

88 %

ARSETE

2020

Agricultura

-

ARSETE

2020

Industrial

1%

ARSETE

2020

Comercial

7%

ARSETE

2020

Setor Público

4%

ARSETE

2020

2.1.2.1.2

Tendência de consumo de água no últimos 10 anos

Aumento Estável

ARSETE

2020

2.1.2.1.3

Descreva os períodos de ocorrência e as razões para quaisquer picos no

Os picos de consumo ocorrem

ARSETE

2020

consumo

de setembro a dezembro (B-R-O-BRÓ)

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

devido às altas temperaturas. (em torno de 11,6%)
2.1.3

2.1.3.1

Gestão de Recursos Hídricos
Descrição do Indicador

Valor Principal

Existência de componentes da caixa de ferramentas de Gestão

Ambiente favorável

X

20/200

SEMAM/PMT

2019

Instituições e participação

X

220/600

SEMAM/PMT

2019

Instrumentos de gestão

X

280/800

SEMAM/PMT

2019

Financiamento

X

40/200

SEMAM/PMT

2019

Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) em vigor (favor especificar o
grau de implementação, se possível)
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Os grupos de advocacia que representam mulheres e grupos em

Não

SEMAM/PMT

2019

SEMPLAN/PMT

2020

ARSETE

2020

ARSETE

2019

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Não renováveis

Renováveis

Equatorial

2020

0%

100%

Não combustível

Combustível

Equatorial

2020

100%

0%

Fonte

Data

Global Covenant

2015

situações vulneráveis estão envolvidos no processo de GIRH?
2.1.3.2

Se a cidade pertence a uma área de bacia transfronteiriça, existe um

Não

Talvez com a implantação do GEF uma

acordo operacional para cooperação hídrica entre as autoridades

ação seja tomada neste sentido

relevantes?
2.1.3.3

A cidade possui políticas e procedimentos estabelecidos e operacionais

Sim, existe e opera

ARSETE realiza eleição com representantes

para a participação das comunidades locais na gestão da água?
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2.1.3.1.1

de associações de moradores para compor
seu conselho consultivo de saneamento

2.1.3.4

A cidade está implementando estratégias de gestão da demanda de

Sim, porfavor especificar

PLANO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE

água?

TERESINA - PMAE / A - Programa e ações
para cumprimento das metas
2.2

Recursos Energéticos

2.2.1

Diversidade de recursos energéticos

2.2.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Proporção de energia consumida em cada fonte, com base em ações no

Eletricidade(da rede elétrica)

consumo final total

Fontes renováveis fora da rede

2.2.2

2.2.2.1

Energy Efficiency and Clean Consumption
Descrição do Indicador

Valor Principal

Proporção do Consumo Final Total por setor.

Edificios(inc. serviços e espaços públicos)

Valor Secundário (se houver)
35%

of Mayors for
Climate and
Energy
Transporte/Mobilidade

65%

Global Covenant

2015

of Mayors for
Climate and
Energy
Desagregação do consumo de energia por tipo de energia

Combustíveis Líquidos

65%

Global Covenant

2015

of Mayors for
Climate and
Energy
Combustíveis Gasosos

7%

Global Covenant

2015

of Mayors for
Climate and
Energy
Eletricidade

27%

Global Covenant

2015

of Mayors for
Climate and
Energy

328

329

Anexo II: CRPT Indicadores

Tendência da intensidade energética nos últimos 10 anos

Desagregação do Consumo Elétricos dos Edifícios *

Residencial

86,2%

Tendência +112%

Equatorial

2020

*Considerando apenas o fornecimento de eletricidade.

Industrial

5,5%

Tendência -31%

Equatorial

2020

Agricultural

4,7%

Tendência +122%

Equatorial

2020

Outros, por favor especificar

-

Tendência +76%

27%*

*Considerando o fornecimento de eletricidade como 100% renovável de acordo com a

2.2.2.2

Participação da energia renovável no consumo final total de energia (%)

2020
Equatorial

2020

Fonte

Data

Empresa de

2019
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2.2.2.1.3

Equatorial.
2.2.2.2.1

Tendência na participação das energias renováveis nos últimos 10 anos.

2.2.3

Gestão de Recursos Energéticos

2.2.3.1

-

Descrição do Indicador

Valor Principal

Existência de regulamentos ou incentivos de eficiência energética em

Normas de construção energeticamente

vigor

eficientes

Valor Secundário (se houver)
X

Pesquisa
Energética
X

Efficient public lighting regulation
Regulação eficiente da iluminação pública

Equatorial promove desde 2018

SEMCOP

2019

Aneel

2020

Equatorial

2020

Ministry of Mines and Energy

2019

SEMCOP/PMT

2019

equipamentos eficientes com preços mais
baixos para a cidade de Teresina
Promoção de fontes renováveis para
aquecimento/
resfriamento

Promoção de fontes renováveis para o
transporte
Regulamentos para eficiência nas compras
corporativas
Sinais nos preços para taxas de
licenciamento para atividades com
consumo zero/baixo de energia
2.2.3.1.1

2.2.3.2

Há o envolvimento de grupos representados por mulheres e pessoas em

Parcerias, contatos ou alianças para a

situações vulneráveis no processo de eficiência energética?

eficiência energética

O governo local financia iniciativas de transição de energia limpa/

Sim

PMT

2020

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

IBGE

2018

FAO

2017

renovável e de eficiência energética?
2.3

Fornecimento de Alimentos

2.3.1

Disponibilidade do Fornecimento de Alimentos

2.3.1.2

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor médio da produção de alimentos per capita (desagregado por

Escala Nacional

1102,45 R$/capita

Variabilidade Baixa

Escala Regional

889,35 R$/capita

Variabilidade Baixa
Variabilidade Baixa

grupos de produtos básicos, se possível)

330

2.3.1.2.1

Variabilidade da Produ;’ao de Alimentos (Coluna Valor Secundario)

Escala Funcional

22,23 R$/capita

2.3.1.4

Relação de dependência de importação de cereais

Escala Nacional

-22%

331
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Tendência da dependência da importação de cereais nos últimos 10

Diminuição acentuada

anos

2.3.2

2.3.2.1

2008-2010

-0.3%

2009-2011

-2.9%

2010-2012

-9.1%

2011-2013

-15.3%

2012-2014

-18.8%

2013-2015

-23.3%

2014-2016

-20%

2015-2017

-22.2%

FAO

2017

Fonte

Data

CRGP

2020

CEPRO PI

2018

CEPRO PI

2018

Fonte

Data

Conhecimento

2020
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2.3.1.4.1

Eficiência da Cadeia de Abastecimento Alimentar
Descrição do Indicador

Valor Principal

Existem medidas a nível local que previne a perda e desperdícios de

Não

Valor Secundário (se houver)

alimentos?
2.3.2.2

2.3.2.2.1

Diferencial de preço agrícola para o mercado

Favor especificar os tipos de alimentos que compõem a cesta de
alimentos típica

Preço Agrícola

-

Preço de Mercado

R$ 348,67

Açúcar cristal, arroz, banana,
café em pó, carne, farinha de mandioca,
grãos, leite pasteurizado, margarina,
óleo vegetal, pão, tomate

2.3.3

2.3.3.1

Continuidade da Cadeia de Abastecimento Alimentar
Descrição do Indicador

Valor Principal

Que nível de interrupções a cadeia de fornecimento de alimentos

Nenhuma interrupção

Valor Secundário (se houver)

enfrenta? (por estágio, se possível)
2.4

Logística Urbana

2.4.1

Transporte de Mercadorias Participação Modal e Diversidade
Descrição do Indicador

2.4.1.1

Público

Valor Principal

Proporção de mercadorias (toneladas) transportadas por diferentes

Valor Secundário (se houver)
Para/da área funcional da cidade

Fonte

Data

SEFAZ/PI

2020

meios de transporte.

2.4.1.1.1

Tendências na dependência de cada modo usado na área funcional nos

Porcentagem %

Tendência

“Caminhões/LCV/ HCV”

77,88 (1.548,501 t)

Aumento estável

Trem de Carga

N.A.

Modo não motorizado

irrelevante

Navios Leves

irrelevante

Navios Pesados

irrelevante

Aviões de Carga

22,11 (439,782 t)

últimos 10 anos.(Verificar coluna Valor Secundário)
2.4.1.1.2

Tendência na dependência de cada modo usado de ou para a área

Aumento estável

funcional nos últimos 10 anos.

332

333
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2.4.2.1

Capacidade de Infraestruturas Logísticas
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Importância dos pontos de entrada no movimento geral de mercadorias,

Ponte Engenheiro Antônio Noronha

Primário

SEFAZ - PI

2020

Ponte da Amizade

Terciário

Ponte Metálica

Terciário

Aeroporto Senador Petrônio Portela

Secondário

Rodovia PI-112

Secondário

Rodovia PI-115

Terciário

Rodovia PI-113

Secondário

Rodovia BR-343/226/222

Primário

Rodovia BR-316

Primário

Rodovia PI-130

Secondário

Ferrovia Transnordestina

-

Na periferia do aeroporto está localizada

PMT e CRGP

2020

uma área perigosa

GIS

por ponto de entrada crítico

2.4.2.1.1

2.4.2.2

O ponto de entrada está localizado em uma área perigosa?

Capacidade e complexidade da instalação de logística, por instalação de

Tipo

Modos de Suporte

Plataforma logística multimodal

Caminhões

X

Trens

X

Áreas Não Motorizadas

X
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2.4.2

logística chave

Navios Leves
Navios Pesados
Avião de Carga
2.4.2.2.1

A principal instalação de logística está localizada em uma área de

Análise PMT e CRGP GIS

X

Na periferia do aeroporto está localizada uma área perigosa.

risco?
2.4.3

2.4.3.1

Análise PMT e

2020

CRGP GIS

Gestão Logística e Continuidade de Operações
Descrição do Indicador

Valor Principal

Existência de políticas públicas em nível local voltadas para o incentivo a

Sim

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

SEPLUR/PMT

2019

Sim

SEPLUR/PMT

2019

Sem disrupções

SEFAZ - PI

2019

SEFAZ - PI

2019

CRGP

2020

ZONAS ESPECIAIS PARA PLANOS ESPECÍFICOS DE URBANIZAÇÃO Áreas designadas
para receber Planos Específicos de Urbanização, tais como a área atual do aeroporto

práticas mais sustentáveis nos sistemas de logística urbana?

e as áreas beneficiadas pelos projetos estruturantes, previstos no Plano Diretor de
Planejamento Territorial.
2.4.3.1.1

Estão envolvidos na definição de políticas públicas relacionadas à
logística os grupos de defesa representando mulheres e grupos em
situações vulneráveis ?

2.4.3.2

Que nível de interrupções a rede de logística urbana enfrenta? (por modo
de transporte de mercadorias, se possível)

2.4.3.2.1

2.4.3.5

Se for significativo, indique o (s) motivo (s)

Existência de órgão / sistema de coordenação integrado de gestão da

Há interrupções ocasionais, geralmente políticas, relacionadas às greves.

Não

operação logística urbana?

334

335

337
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Figura 3: Indicador 2.1. Fonte: CRGP com SEMPLAN e HARD (2020).
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Figura 4: Indicador 2.4. Fonte: Prefeitura de Teresina, IBGE, Open Street Maps (2020).
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3. Infraestrutura Básica
O Elemento Infra-estrutura Básica é composto de seis componentes agrupados em três subtemas. Ele analisa
informações relacionadas ao fornecimento de energia em edifícios e mobilidade. Além disso, investiga sobre a água
desde seu abastecimento até o saneamento e redes de águas residuais e pluviais, e gestão de resíduos sólidos na
cidade.

Coleta de Dados
A taxa total de conclusão para a coleta de dados é de 56%, os indicadores não aplicáveis representaram 41%, e os
não disponíveis 3%. Considerando apenas os indicadores selecionados, a taxa de conclusão foi de 100% para este
elemento (incluindo dados concluídos e alternativos).

Conclusão coleta de dados do elemento

Indicadores de apoio

Infraestrutura Básica

41%

100%

56%

3%
Completo

Completo + Não Disponível + Alternativo

Não Aplicáveis

Incompleto + Pendente

Não Disponível

Conclusões Relevantes
Mesmo sabendo que a rede elétrica cobre 99,7% da população, esta ainda não tem cobertura total. A cidade é
extremamente dependente de apenas uma fonte de energia, fazendo com que ocorra significativas disrupções. A rede
não é capaz de lidar com o aumento sazonal da demanda.
O consumo geral/capita do setor de edifícios tem uma boa referência na análise da ferramenta CRPT. Os edifícios
públicos têm alto consumo de energia, e está crescendo constantemente, representando uma despesa considerável
no orçamento local (R$20.000.000,00/mês). Foi assinada uma parceria público-privada para melhorar a eficiência
energética dos edifícios públicos municipais e a iluminação pública. O consumo de energia pelo setor de transportes
está em queda estável, com um total de 0,405 ToE/capita, porém a quota de combustíveis alternativos de baixo
carbono sem carbono é de apenas 4%.
Em 2020, a cidade alcançou a universalização dos serviços de abastecimento de água, já que 100% da população tem
acesso aos serviços de água. Entretanto, a distribuição de água tem uma alta porcentagem de água não contabilizada
- perdas de água - (44%). De acordo com a concessionária de água e esgoto, há rupturas externas no serviço, causadas
principalmente pela quebra da rede de água por obras de pavimentação.
Com relação à cobertura das redes de esgoto, uma baixa porcentagem das residências está conectada ao esgoto.
De acordo com a concessionária de água e esgoto, as principais barreiras para a cobertura eram de base normativa e
institucional.

340

uma lacuna de dados para as "atividades de planejamento urbano" da cidade. No entanto, são relatadas interrupções
recorrentes no tráfego rodoviário devido a alagamentos. Com relação às estruturas de proteção, a infraestrutura tem
algumas deficiências em relação a um cenário de inundação de 25 anos, devido ao fato de ter sido projetada para lidar
com um cenário de inundação de 10 anos.
A cobertura do sistema de coleta de resíduos e os serviços, em Teresina, é boa e estável. Contudo, não há métodos
de pré-tratamento e a vida útil restante do aterro é limitada. Apesar de existir um sistema de coleta seletiva, há
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A cidade não tem dados suficientes para o cálculo exato da área de cobertura do sistema de drenagem, mostrando

baixa aderência da população. Além disso, o município também tem uma baixa taxa de resíduos reciclados, mas há
tendência de recuperação, o qual tem aumento estável.

341
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3.1.1

Energia - Fornecimento de Energia para Edifícios

3.1.1.1

Acesso ao fornecimento de energia

3.1.1.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Proporção da população com acesso a qualquer meio de fornecimento de

99,7%

Homem: 99.7%

PNAD/IBGE

2019

0,3%

PNAD/IBGE

2019

81,2%

PNAD/IBGE para Estado do Piauí

2015

Capacidade socioeconômica

PMT

2015

Fonte

Data

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/10/08/procon-

2019

eletricidade
3.1.1.1.1.1

Motivos para o acesso ser inferior a 100%
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Indicadores Selecionados

Mulher: 100%
Capacidade sócio-econômica, riscos
hidrológicos

3.1.1.1.1.2

Proporção da população com fontes alternativas de eletricidade que não a
rede pública

3.1.1.1.2

Proporção da população com dependência primária de combustíveis limpos
e tecnologia para aquecimento/resfriamento, iluminação e/ou cozimento

3.1.1.1.2.1

Motivos para o acesso ser inferior a 100%

3.1.1.2

Cobertura dos serviços de fornecimento de energia

3.1.1.2.2

Descrição do Indicador

Valor Principal

A rede é capaz de lidar com o aumento sazonal da demanda?

Não

Valor Secundário (se houver)

instaura-procedimento-contra-equatorial-por-conta-de-quedasde-energia-em-teresina.ghtml
3.1.1.2.3

A rede é capaz de lidar com o cenário de crescimento tendencial da cidade?

Sim

ELETROBRAS Piauí-2017 Relatório de Administração e

2020

Demonstrações Financeiras de 2017
3.1.1.3

3.1.1.3.1

Eficiência no consumo energético
Descrição do Indicador

Valor Principal

Setor de Edifícios (Residencial + Serviços/Comercial) consumo energético

0,25 ToE/cap

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Equatorial

2019

Equatorial

2016

SEMCOP/PMT

2019

SEMCOP/PMT

2019

Fonte

Data

Equatorial

2019

per capita (ToE/cap)
3.1.1.3.1.1

Tendência do Consumo

Stable Increase

0,19 (Diminuição do número de
consumidores de 2016 a 2019. O consumo
de energia per capita no setor de construção
foi de 0,19)

3.1.1.3.3

Consumo energético em edifícios públicos

94.861.968 kwh/ per year (AVG)

O consumo da administração municipal
possui média de 7.905.164 kwh em 1.494
unidades consumidoras, totalizando como
despesa mensal de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais).
Não há informações sobre m2 de edifícios
públicos em Teresina.

3.1.1.3.3.1

Tendência do consumo

3.1.1.4

Continuação do fornecimento energético por setor de edifícios

3.1.1.4.1

Aumento estável

Descrição do Indicador

Valor Principal

Nível de disrupção que o serviço lida, por fonte

Disrupção Significativa, Disrupção

Valor Secundário (se houver)

Recorrente/Sazonal
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3.1.1.5.1

Manutenção e monitoramento da rede de abastecimento
Descrição do Indicador

Valor Principal

São aplicadas medidas de monitoramento e manutenção

Banco de dados para a rede do

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Site da Equatorial

2020

sistema de abastecimento,
plano de operação e manutenção
para o gerenciamento do
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3.1.1.5

abastecimento, monitoramento
regular das conexões ilícitas.
3.1.2

Energia - Fornecimento de Energia para Mobilidade

3.1.2.2

Eficiência no consumo de combustível

3.1.2.2.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Consumo energético de transporte (ToE/capita).

Diesel

0,17 ToE/capita

Data Portal for Cities

2015

Gasolina

0,23 ToE/capita

Total

0,405 ToE/capita

3.1.2.2.1.1

Tendência do Consumo

Diminuição Estável

SEFAZ/PI

2019

3.1.2.2.2

Participação de combustíveis alternativos de baixo/não-carbono (%)

4%

Data Portal for Cities

2015

3.2.1

Água- Abastecimento de Água

3.2.1.1

Acesso à água potável
Descrição do Indicador

Valor Principal

3.2.1.1.1

Porcentagem da população com acesso aos serviços de água

Serviços Gerenciados com Segurança = 100%

3.2.1.1.1.1

Barreiras para o acesso de melhores serviços de água

Sem barreiras

3.2.1.2

Cobertura da rede de abastecimento de água
Descrição do Indicador

Valor Principal

3.2.1.2.3

A rede é capaz de lidar com o aumento sazonal das demandas de água?

Sim

3.2.1.2.4

A rede é capaz de lidar com o cenário de crescimento tendencial da cidade?

Sim

Valor Secundário (se houver)

Valor Secundário (se houver)

As intervenções estão de acordo com o Plano

Fonte

Data

SNIS

2019

Fonte

Data

Águas de Teresina

2020

Águas de Teresina

2020

Fonte

Data

Diretor do Sistema de Abastecimento de
Água.
3.2.1.3

Eficiência das operações de abastecimento de água
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

3.2.1.3.1

Porcentagem de água não computado (perda de água)

44%

Águas de Teresina

2020

3.2.1.3.4

Qual o nível de disrupção o serviço sofre?

Sem maiores disrupções

Águas de Teresina

2020

3.2.1.3.4.1

A maioria das disrupções são externas ou internas

Externas

Águas de Teresina

2020

Ruptura da rede de água por obras de
pavimentação.

344

345
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3.2.1.4.1

Monitoramento e Manutenção do abastecimento de água
Descrição do Indicador

Valor Principal

Qual manutenção e monitoramento é aplicado?

Banco de dados de ativos para

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Águas de Teresina

2020

Águas de Teresina

2020

o sistema de abastecimento de água,
Plano de operação e manutenção para
a gestão do abastecimento de água,
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3.2.1.4

Manutenção regular da rede
de abastecimento de água,
Monitoramento regular e substituição
da infraestrutura envelhecida,
Monitoramento regular das
conexões ilícitas
3.2.1.4.2

Está sendo realizada na cidade a amostras regulares da água da rede de

Sim, amostras regulares

abastecimento para cumprimento das normas de qualidade da água?
3.2.2

Água - Águas Residuais e Saneamento

3.2.2.1

Acesso ao saneamento
Descrição do Indicador

3.2.2.1.1

Porcentagem da população com acesso a instalações sanitárias

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Serviços Gerenciados com

14,8%*

Censo 2010

2010

Segurança/Transportados através

*Os dados para serviços administrados com segurança estão

de esgoto com águas residuais

desatualizados, pois vêm do Censo 2010, este é o único recurso

e depois tratados fora do local
Serviços gerenciados com

encontrado para dados desagregados e combinados. No entan74%*

segurança/tratados

Barreiras de acesso

-

3.2.1.1.1.2

Selecione e especifique custos proibitivos associados ao saneamento.

-

3.2.2.1.2

Porcentagem da população com acesso a instalações para lavagem das

Instalações básicas

águas residuais, o qual é depois tratado fora do local, é de 33%
em 2020

e descartados in loco
3.2.1.1.1.1

to, os dados do SNIS informam que o transporte do esgoto com

97,2%

IBGE

2019

mãos
3.2.2.1.2.1

Barreiras de acesso

Sem barreiras

PMT

2020

3.2.2.1.2.2

Custos proibitivos associados à higiene

Sem custos proibitivos

PMT

2020

3.2.2.2

Cobertura da rede de esgoto

3.2.2.2.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Porcentagem das residências conectadas à rede de esgoto

35%

Este numero considera os habitantes

Águas de Teresina

2020

Estruturas normativas e institucionais

Águas de Teresina

2020

Sim

Águas de Teresina

2020

Fonte

Data

(287,521) com coleta e tratamento de esgoto.
3.2.2.2.1.1

Se a porcentagem é considerada inadequada (menor que 60%), indique o (s)
motivo (s)

3.2.2.2.2

A rede é capaz de lidar com o aumento sazonal de águas residuais?

3.2.2.3

Tratamento e descarga de águas residuais

3.2.2.3.1
3.2.2.3.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Proporção de águas residuais que são tratadas com segurança

34%

Águas de Teresina

2020

Se a porcentagem for considerada inadequada (ou inferior a 40%), indique o

Estrutura Normativa e Institucional

Águas de Teresina

2020

(s) motivo (s)
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Métodos de tratamento de águas residuais nocivas

3.2.2.5

Manutenção e Monitoramento do Sistema de águas residuais

3.2.2.5.2

Descrição do Indicador

Valor Principal

A amostragem regular do despejo de águas residuais para cumprimento dos

Sim, amostragem regular

Fonte

Data

Águas de Teresina

2020

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

18,70% da cidade coberta com rede de

CRGP/SEMPLAN/SEPLUR/PMT

2019

CRGP/SEMPLAN/SEPLUR/PMT

2019

SECREM/PMT

2020

SECREM/PMT

2020

Fonte

Data

SECREM/PMT

2020

SECREM/PMT

2020

SECREM/PMT

2020

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Primeiro semestre do ano

SECREM/PMT

2020

SECREM/PMT

2020

Valor Secundário (se houver)

padrões de qualidade da água está sendo realizada na cidade?
3.2.3

Água Águas Pluviais

3.2.3.1

Sistema de águas pluviais
Descrição do Indicador

3.2.3.1.1

Valor Principal

Porcentagem da área urbana coberta por sistema de coleta de águas

Não coberto

pluviais
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3.2.2.3.2

drenagem
70% das bacias tem algum sistema de
drenagem
*Rede viária com sistema micro de meiofio/sarjeta conectado ao sistema macro de
esgoto.

3.2.3.1.1.1

Se a porcentagem for inadequada, especifique as razões

Rede viária com sistema

74,5%

meio-fio / sarjeta conectada
ao sistema de esgoto.
3.2.3.1.2

A cidade possui um sistema de drenagem capaz de cobrir o aumento

Sim, com recorrência

sazonal de chuvas torrenciais e águas pluviais?

a cada 25 anos

3.2.3.1.3

A cidade reutiliza águas pluviais coletadas por meio de chuvas?

Não

3.2.3.2

Estratégias de gestão de águas pluviais e inundações

3.2.3.2.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

A existente infraestrutura protetiva é bem projetada e construída com base

A infraestrutura tem algumas

nas informações em relação aos riscos de inundação?

deficiências em relação a um

Valor Secundário (se houver)

cenário de inundação de 25 anos,
porém é projetada para lidar com
um cenário de inundação de 10 anos.
3.2.3.2.2

O uso de projeto urbanos relativo à soluções de água alternativa é

Não

regularmente e extensivamente considerado pela cidade?
3.2.3.2.3

3.2.3.2

As regras de zoneamento, códigos e normas de construção que tratam de

Sim

projetos urbanos sensíveis à água e/ou soluções de águas pluviais no local

LC3610, Plano Diretor (PDOT), Código de

existentes, são amplamente aplicadas, devidamente verificadas?

Obras, Lei de Calçadas

Stormwater and flood management strategies
Descrição do Indicador

Valor Principal

3.2.3.3.1

Porcentagem de habitações danificadas por grandes inundações (10 anos)

-

3.2.3.3.2

Qual o nível de disrupção no tráfego rodoviário devido ao alagamento de

Disrupções recorrentes/sazonais

água que o serviço enfrenta?

(especifique o período do ano)

Qual o nível de disrupção ao acesso aos serviços públicos devido ao

Sem maiores disrupções

3.2.3.3.3

Lei de Drenagem 4724 de 03/06/2015

alagamento de água o serviço enfrenta?
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Monitoramento e manutenção do sistema de águas pluviais
Descrição do Indicador

3.2.3.4.1

Que medidas de monitoramento e manutenção são aplicadas?

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Limpeza regular de bueiros e das

Fonte

Data

SECREM/PMT

2020

ruas; Monitoramento regular das
conexões e eliminação de esgotos
ilícitos; Monitoramento regular
e substituição da infraestrutura
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3.2.3.4

envelhecida.
3.3

Resíduos Sólidos

3.3.1

Cobertura de coleta de resíduos sólidos

3.3.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Proporção de resíduos sólidos coletados do total de resíduos sólidos gerados

Total de resíduos sólidos gerados

449.148,10 ton

SEMDUH/PMT

2020

pela cidade

(todos os tipos de resíduos)

SEMDUH/PMT

2020

Fonte

Data

Total de resíduos sólidos coletados

74,07%

formalmente
Total de resíduos sólidos coletados

25,92%

informalmente

3.3.1.1.1

Se a proporção de resíduos sólidos coletados for considerada inadequada,

Resíduos Sólidos Municipais

90%

Resíduos Sólidos Não Municipais

10%

n.a

favor indicar o(s) motivo(s), por categoria de resíduos
3.3.1.1.2

Caso exista coleta informal de resíduos sólidos, favor caracterizar a

116.434,71 ton

quantidade coletada
3.3.2

3.3.2.1

Acesso ao serviço de coleta
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Porcentagem da população com serviço regular de coleta de resíduos

99%

SNIS

2020

Se a porcentagem da população com serviço regular de coleta de resíduos

Capacidade socioeconômica,

SEMDUH/PMT

2020

sólidos urbanos for inferior a 100%, favor indicar a(s) razão(ões)

contexto geoespacial; normas

Fonte

Data

SEMDUH/PMT

2020

Fonte

Data

SEMDUH/PMT

2020

Fonte

Data

SEMDUH/PMT

2020

sólidos urbanos (pelo menos uma vez por semana)
3.3.2.1.1

sociais e culturais.
3.3.3T

3.3.3.2

Estratégias para a redução de resíduos sólidos
Descrição do Indicador

Valor Principal

Principal(is) método(s) utilizado(s) para pré-tratamento

Não existe método para pré

Valor Secundário (se houver)

treinamento
3.3.4

3.3.4.2

Tratamento: recuperação de resíduos sólidos
Descrição do Indicador

Valor Principal

Caracterizar a tendência de recuperação dos resíduos sólidos nos últimos 10

Aumento estável

Valor Secundário (se houver)

anos
3.3.5

3.3.5.3

Tratamento: eliminação de resíduos sólidos
Descrição do Indicador

Valor Principal

Caracterizar a tendência de resíduos sólidos que têm sido depositados em

Aumento estável

Valor Secundário (se houver)

aterros nos últimos 10 anos
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Continuidade das operações dos sistemas de resíduos sólidos
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Qual é o número médio de dias em que os sistemas de resíduos sólidos

Para coleta

0

SEMDUH/PMT

2020

estão fora de serviço por ano?

Para tratamento

0

3.3.6.1.1

Para coleta e para tratamento, qual é o nível de impacto das interrupções?

Sem maiores disrupções

SEMDUH/PMT

2020

3.3.7

Manutenção e monitoramento de sistemas de resíduos sólidos
Fonte

Data

SEMDUH/PMT

2020

SEMDUH/PMT

2020

3.3.6.1

3.3.7.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Para coleta e para tratamento, quais medidas de manutenção e

Bancos de dados de ativos para

monitoramento são aplicadas?

resíduos sólidos, plano de

Valor Secundário (se houver)
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3.3.6

operações e manutenção para
gerenciamento de resíduos,
limpeza regular de pontos de
coleta e gotejamento de
instalações (inclusive dentro
de locais de tratamento),
manutenção regular de veículos
e máquinas de sistemas de
resíduos sólidos, monitoramento
regular e substituição
de infraestrutura envelhecida.
3.3.7.2

Vida útil restante do local onde se encontra o aterro sanitário (em anos, com

5

base em projeções de capacidade e geração de resíduos sólidos urbanos)
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Figura 5: Indicador 3.2.1 Recursos Hídricos. Fonte: CRGP com SNIS (2018).
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ETEEstaçãodeTratamentodeEsgoto
em
i Teresina
Tratamento
de Esgoto em Teresina

Figura 6: Indicador 3.3 Sistema de esgoto e resíduos sólidos. Fonte: CRGP com SEMPLAN, Open Street Maps (2020).

TERESINA I RESÍDUOS SÓLIDOS E REDE DE ESGOTO

Indicad
Indicator
or 3.3: Resíduos
Sólidos
Indicador
3.3: Resíduos
Sólidos

Elevatórias
Pontos de Coleta Seletiva
Estação de Tratemento de Esgoto
Emissário (Linhas de Recalque)
Rede de Esgoto
Cursos d’água
Sistema de Esgoto
Perimetro Urbano

Fonte : CRGP e SEMPLAN, Open Street Maps, 2020

N

356

357
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4. Mobilidade
O Elemento de Mobilidade consiste em dois componentes: Mobilidade Urbana e Mobilidade Inter-regional/Internacional.
O elemento analisa as informações da diversidade de meios de transportes, cobertura da infraestrutura incluindo
redes e instalações críticas de transferências. Além disso analisa as vulnerabilidades potenciais que dificultam o
desempenho do serviço e os consequentes impactos, ao mesmo tempo, o elemento destaca as capacidades.

Coleta de dados
A taxa total de conclusão para dados é 50%, contendo 42% não aplicável e 6% não disponível. Considerando apenas
os indicadores selecionados, a taxa de conclusão foi de 100% para este elemento (incluindo dados completos e
alternativos).

Conclusão coleta de dados do elemento Mobilidade

Indicadores de apoio

2%

42%

50%

100%

6%
Completo

Completo + Não Disponível + Alternativo

Não Aplicáveis

Incompleto + Pendente

Não Disponível
Alternativo

Conclusões relevantes
Verificou-se a falta de dados locais atualizados sobre pesquisas de origem-destino em Teresina, uma vez que os últimos
dados disponíveis são de 2008. Como a cidade está conduzindo o novo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, é
provável esses dados sejam atualizados no ano seguinte.
De acordo com os dados do IBGE, o principal meio de deslocamento é Caminhar, representando 33,8%, o segundo
meio para se deslocar é o Ônibus, seguido logo depois pelos carros privados. As bicicletas representam 12,2% dos
deslocamentos, enquanto as motos apresentam 5,2%. É importante ratificar que 28% dos meios de transportes são
privativos.
Em relação à cobertura da rede de mobilidade urbana, a densidade da rede rodoviária é ainda fraca, especialmente
quando compara-se com os parâmetros de referência do CRPT. Além disso, há baixa densidade de ciclovias. A
densidade rodoviária dedicada ao trânsito é considerada boa e 83,63% da população vive a menos de 500m de uma
parada de transporte público. O transporte público é parcialmente acessível a pessoas com mobilidade reduzida,
mas existe um sistema específico para atender a essa população (Transporte Eficiente). Ademais, a cidade há baixa
densidade ferroviária.
O departamento de transporte público não há um controle central, este está em construção.
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verificar sua viabilidade.
A população masculina é caracterizada pelas principais vítimas das fatalidade devido ao transporte. Além disso, ela
representa quase 80% das vítimas gravemente feridas e fatais.
Com relação à mobilidade interurbana, existe apenas um terminal rodoviário na cidade com destinos regionais /
internacionais e um aeroporto. Entretanto, existem também outros terminais rodoviários interurbanos menores que
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A cidade tem grande potencial para transporte hídrico, porém, a demanda e a acessibilidade deve ser avaliada para

servem como pontos de embarque/desembarque.
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4.1

Mobilidade Urbana

4.1.1

Diversidade no transporte e na quota modal

4.1.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor secundário (se houver)

Fonte

Porcentagem de viagens de ida e volta usando cada um dos seguintes meios

Meio Privado: 28%

Carros = 22,25% (brusca diminuição)

IBGE CIDADES

Data
2010

Anexo II: CRPT Indicadores

Indicadores selecionados

and

Motos= 5,2% (brusco aumento)

2018

Caminhões= 0,16% (diminuição estável)
Taxi=0,41% (aumento estável)
Meio Público: 26%

Ônibus= 24,7% (aumento estável)

IBGE CIDADES

2010
and

Metro = 0,04% (aumento estável)

2018

Van = 0,35% (diminuição estável)
Transporte Escolar= 0,66%
Transporte de Carga = 0,31%
Meio Sustentável: 46%

Bicicletas privadas= 12,2% (diminuição es-

IBGE CIDADES

2010
and

tável)

2018

Bicicletas públicas public = 0%
Caminhar = 33,8%
4.1.1.2

Porcentagem da população que utilizando paratransportes (transportes irreg-

Pelo menos 9,23% com base na redução de

ulares)

22% do uso de ônibus devido ao “ligeirinho”

SETUT/PI

2018

Fonte

Data

Shape File da Prefeitura de Teresina e Shape File desenvolvido

2020

paratransporte (transporte irregulares) em
comparação com 2015 a 2018.
4.1.1.2.1

Para cada meio de transporte, caracteriza a taxa de crescimento

4.1.2

Cobertura da Rede de Mobilidade Urbana

4.1.2.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Densidade da rede rodoviária (km/100000 habitantes)

414,45 km/100 000 habitantes

Valor secundário (se houver)

pelo CRGP
4.1.2.2

Densidade das vias dedicadas somente ao transporte público (km/100000

4,48 km/100 000 pop

Shape File da Prefeitura de Teresina e Shape File desenvolvido

habitantes)

2020

pelo CRGP

4.1.2.3

Densidade Ferroviária (km/100000 habitantes)

1,56 km/100 000 habitantes

Shape File desenvolvido pelo CRGP

2020

4.1.2.4

Densidade da rede de água navegável por população (km/100000

21,45 km/100 000 habitantes

Shape File da Prefeitura de Teresina e Shape File desenvolvido

2020

habitantes)
4.1.2.5

pelo CRGP

Densidade das calçadas (km / 100 000 habitantes)

Menos de duas vezes o comprimento da rede
rodoviária

4.1.2.6

Densidade das ciclovias (km/100000 habitantes)

7,4 km/100 000 habitantes

Shape File do CicloMapa e Shape File desenvolvido pelo CRGP

2019

4.1.2.6.1

Se a cobertura for inferior a 15km/100000 habitantes, favor indicar as razões

Capacidade Financeira

Plano Diretor da Rede Cicloviária e https://www.mobilize.org.

2020

br/noticias/12280/afinal-quantos-quilometros-de-ciclovias-existem-em-teresina.html
4.1.3

4.1.3.1

Acessibilidade ao Sistema de Mobilidade Urbana
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor secundário (se houver)

Fonte

Data

Porcentagem da população da cidade a 500m de distância da estação de

Ponto de Ônibus

83,63%

PMT

2017

transporte público mais próxima
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Estação de Metro
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O transporte público é acessível a pessoas com mobilidade reduzida?

4.1.3.5

Tempo médio de viagem utilizando vários meios de transporte

4.1.3.6

Parcialmente
Na cidade

STRANS/PMT

2020

PDTMU/PMT

2008

Meio Público

69 minutos

Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Teresina -

Meio Privado

21 minutos

2008

Meio Sustentável

17 minutos

Identificar barreiras de acesso por meio de transporte público (com atenção

Segurança nos veículos de transporte;

para sexo e grupos em situações vulneráveis)

segurança nas estações de transporte,

PMT

2020

Valor secundário (se houver)

Fonte

Data

Dificuldade de circulação do carro, insegu-

STRANS/PMT

2020

STRANS/PMT

2020

35km/h

PDTMU/PMT

2008
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4.1.3.4

terminais, etc.; normas socioculturais.
4.1.4

Continuidade das Operações de Mobilidade Urbana
Descrição do Indicador

Valor Principal

4.1.4.0

Meio de transporte

Meio Público

4.1.4.1

Qual o nível de interrupções que o serviço enfrenta?

Interrupções significativas

rança e evasão da classe média/alta no centro da cidade
4.1.4.2.1

Quais são os outros meios de transporte público que podem ser utilizados,

-

temporariamente, como alternativas no caso de uma interrupção nas
operações?

4.1.4.3

4.1.4.4

Qual é a capacidade média de passageiros durante as horas de pico?

Qual é a velocidade média de viagem nas principais vias durante as horas de

ÔNIBUS: 35,15 passageiros durante

Pode alcançar 90 passageiros por ônibus

o horário de pico 306,1 PPhPD

durante as horas de pico

pico?
4.1.4.5

Este meio tem um sistema de controle central?

Não (Em construção)

PDTMU/PMT

2008

4.1.4.6

Qual é a idade média da frota de transporte?

5,8 anos

STRANS/PMT

2019

4.1.4.0

Meio de transporte

Meio Privado

4.1.4.1

Qual o nível de interrupções que o serviço enfrenta?

Significativas interrupções

STRANS/PMT

2020

4.1.4.4

Qual é a velocidade média de viagem nas principais vias durante as horas de

35 km/h

PDTMU/PMT

2008

STRANS/PMT

2019

pico?
4.1.4.7

Fatalidades de transporte por 1000 habitantes

Fatalidades

0,16/1000/hab

Feridos graves e fatalidades

2,93/1000hab

Feridos graves e fatalidades

2,34/1000/hab

HOMENS
Feridos graves e fatalidades

0,59/1000/hab

MULHERES
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Mobilidade Inter-Regional

4.2.1

Diversidade e Participação Modal dos Sistemas de Mobilidade Inter-Regional
Descrição do Indicador

4.2.1.1

Porcentagem de viagens usando cada um dos seguintes modos

Valor Principal

Valor secundário (se houver)

Fonte

Data

Média distância para viagens

Ônibus: 235174,4 viagens por fim de semana

Gov. Estado do Piauí

2020

Aviões: 13823 voos por ano

Infraero Estatística

2018

inter-regionais
Média distância para viagens

Ônibus: Mais de 300 ônibus por dia
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4.2

2020

internacionais
4.2.1.2

Por favor, selecione a taxa de crescimento de cada meio.

4.2.2

Cobertura e Capacidade dos Pontos de Entrada e Estações de Transporte Inter-Regional

4.2.2.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Número de grandes estações de ônibus em destinos regionais/internacionais

1

Valor secundário (se houver)

Fonte

Data

Gov. Estado do Piauí

2020

Gov. Estado do Piauí

2020

na cidade
4.2.2.1.1

Caracterize a capacidade

Estação de Ônibus “Terminal
Petrônio Portela”

4.2.2.2

Número de principais estações ferroviárias na cidade com destinos

2,000 pax / semana
5,000 pax / fim de semana

0

regionais/internacionais
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4.2.2.2.1

Caracterize a capacidade

0

4.2.2.3

Número de portos na cidade

0

4.2.2.3.1

Caracterize a capacidade

0

4.2.2.4

Número de aeroportos na cidade

1

4.2.2.4.1

Caracterize a capacidade

Aeroporto Petrônio Portela

1.073.570 pax/ano

INFRAERO

2018

4.2.4

Continuidade das operações de mobilidade inter-regional
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor secundário (se houver)

Fonte

Data

4.2.4.0

Selecione o meio de transporte

-

4.2.4.1

Que nível de interrupções o serviço enfrenta?

-

4.2.4.2.1

Qual é a causa mais comum das interrupções?

-
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Perimetro de Teresina
Perimetro Urbano de Teresina
Paradas de Ônibus
Estação de VLT
Linha VLT
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Paradas de transportes públicos, estradas, zona tampão.

Figura 7: Indicador 4.1 - Mobilidade Urbana. Fonte: CRGP com SEMPLAN, Open Street Maps (2020).

TERESINA | TRANSPORTE PÚBLICO

Estação Inthegra
Linha Inthegra
Sistema Viário
Expressa
Primária
Secundária
Terciária
Residencial
Cursos d’água
Zona tampão de 500 m distância do Parada de Transporte público mais próxima

Fonte: CRGP e SEMPLAN, Open Street
Maps, 2020
N

366
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5. Serviços Públicos Municipais
O Elemento de Serviços Públicos Municipais é composto por cinco componentes. Analisa a informação relacionada
com as obrigações habitualmente implementadas pelos ou sob as despesas dos governos locais como obras públicas;
autorizações, atividades de monitoramento e licenciamento; bem-estar da comunidade; segurança pública local e
aplicação da lei; e serviços locais de emergência e resgate.

Coleta de Dados
A taxa total de conclusão para dados é 56%, contendo 36% não aplicável, 6% não disponível e 2% alternativos.
Considerando apenas os indicadores selecionados, a taxa de conclusão foi de 100% para este elemento (incluindo
dados completos e alternativos).

Conclusão coleta de dados do elemento
Serviços Públicos Municipais

6%

36%

Indicadores de apoio

2%

56%

100%

Completo

Completo + Não Disponível + Alternativo

Não Aplicáveis

Incompleto + Pendente

Não Disponível
Alternativo

Conclusões Relevantes
Os dados de cobertura viária demandam um cálculo do CRGP e serão atualizados em breve, o cadastro de iluminação
será disponibilizado pelo município. A SEMDUH afirma que as ciclovias, pontes e túneis e vias de pedestres estão 100%
cobertas por iluminação pública. A maioria da iluminação é de sódio de alta pressão, apresentando uma grande lacuna
para investimentos em iluminação pública, 7,2% são de LED.
Teresina não possui esquema de iluminação noturna, mas nos próximos 12 meses, as luminárias serão trocadas e serão
implantados equipamentos de rede telemática para que o município possa dimerizar 20% das luzes. As tendências no
consumo de energia da iluminação pública estão em declínio acentuado. O serviço de iluminação pública representa
1,93% das despesas orçamentárias locais, enquanto a manutenção representa 1,9% (em aumento estável).
De acordo com o município, 100% dos espaços públicos tem um horário regular de limpeza - diariamente para ruas
principais, a cada 3 meses para ruas residenciais e dias alternativos para espaços públicos. De acordo com o Secretaria
de Finanças da cidade, 6,21% do orçamento municipal é gasto na limpeza das ruas. Apesar da boa cobertura do serviço
de limpeza, o serviço enfrenta interrupções significativas relatadas como causadas pela falta de conscientização
da população para a manutenção de espaços públicos limpos. Em relação a edifícios e serviços de engenharia, o
município avalia que entre 26-50% dos serviços são concluídos dentro do prazo e menos de 25% dos projetos são
concluídos dentro do orçamento estimado.
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boa cobertura e eficiência dos serviços de inspeção. O serviço também conta com sistemas de alerta precoce e alerta
rápido em caso de surto de doença, por meio da rede básica de saúde. Os eventos de emergência mais relevantes
ocorridos são surtos de COVID-19, Dengue, Zika, Chikungunya e leishmaniose.
Há uma lacuna de dados sobre as atividades, empreendimentos, licenças de edificações e obras e monitoramento
na coleta de dados da cidade. A cidade também carece de um mapeamento adequado das instalações culturais e de
bem-estar da comunidade. O índice de instalações esportivas por habitante é bom, mas a cidade carece de melhor
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Existe uma agência local de Controle de Animais e Doenças Transmissíveis, e seu relatório de autoavaliação mostra

oferta cultural para os cidadãos.
Há uma alta prevalência de crimes urbanos na cidade, sendo marcadamente roubos. De acordo com o SMPM / PMT,
12,25% da população feminina sofreu algum tipo de violência doméstica no ano anterior (2016), e no total 27,11%
sofreu algum tipo de violência doméstica na vida. A cidade possui um Órgão Local de Segurança - Guarda Municipal,
responsável pela segurança e proteção dos bens municipais, porém as capacidades operacionais são inadequadas.
Não há dados disponíveis sobre Serviços de Emergência e Resgate.
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5.1

Serviços Públicos

5.1.1

Iluminação Pública

5.1.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Porcentagem de espaços públicos coberta por iluminação pública.

Iluminação Pública

Valor Secundário (se houver)

Cobertura Geral

74,92%

Iluminação de ruas primárias

73,8%

Iluminação de ruas secundárias

48,9%

Iluminação de calçadas e ciclovias

99,4%

Iluminação de espaços públicos ao ar livre

100%

Iluminação de instalações esportivas ao ar

No data

Fonte

Data

SEMDUH/PMT e shapefiles CRGP

2020

SEMDUH/PMT

2020

SEMDUH/PMT

2020

SEMDUH/PMT

2020

SEMDUH/PMT

2020

SEMDUH/PMT

2020

SEMDUH/PMT

2020
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Indicadores Selecionados

livre

5.1.1.2

Qual nível de interrupção enfrentado o serviço de iluminação pública?

Iluminação de sítios do património cultural

No data

Iluminação de pontes e túneis

100%

Iluminação de centros de transporte

100%

Interrupções sazonais

Considerando que a interrupção é a exigência de
correção dos problemas existentes de iluminação
pública

5.1.1.2.1

O município usar uma programação iluminação noturna?

Não

Nos próximos 12 meses, as luminárias dos parques
serão trocadas e o equipamento de gestão remota
será implementado e a câmara municipal será
capaz de diminuir 20% das luminárias instaladas em
Teresina.

5.1.1.2.2

O município desliga a iluminação de toda a cidade durante o período

Sim

especificado
5.1.1.3

5.1.1.4

Proporção de diferentes tipos de iluminação instalados da infra-

Iluminação de vapor de mercúrio

0,2%

estrutura total de iluminação pública da cidade

Iluminação com halogéneo metálico

10,65%

Iluminação de sódio de alta pressão (HPS)

81,65%

Iluminação de LED

7,1%

Fluorescentes e lâmpadas mistas

0,58%

Diminuição acentuada

Considerando a PPP que entra em vigor em Set/20, o

Tendências em consumo de energia/capita da iluminação pública

objetivo é reduzir o consumo de eletricidade da rede
de iluminação pública em 50% em até 21 meses
5.1.1.4.1
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Porcentagem do orçamento municipal gasto no consumo de energia

2015

-

de iluminação pública nos últimos 5 anos

2016

-

2017

-

2018

-

2019

1,93%
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Que medidas de operação e manutenção são aplicadas

Base de dados de ativa para sistemas

SEMDUH/PMT

2020

SEMDUH/PMT

2020

SEMDUH/PMT

2020

de iluminação pública, Plano de operação
e manutenção de infra-estruturas de
iluminação pública, Manutenção regular
de todas as infra-estruturas de iluminação
pública, Monitorização regular e
substituição de infra-estruturas
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5.1.1.5

envelhecidas, Monitorização regular
e substituição de infra-estruturas
não funcionais
5.1.1.5.1

Porcentagem de municípios equipados com rede telemática

0%

Não relevante, 50 pontos com rede telemática ainda
em fase de teste .

5.1.1.5.2

5.1.2

5.1.2.1

Porcentagem do orçamento municipal gasto na manutenção da

2016

1,29%

iluminação pública

2017

1,43%

2018

1,65%

2019

1,92%

2020

n.a.

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor secundário (se houver)

Fonte

Data

Por favor, selecione a opção que melhor se adequa à avaliação da

Cobertura das lixeiras de rua e espaços

Médio

SDU Sudeste/PMT

2020

qualidade do mobiliário básico do espaço

públicos

SDU Sudeste/PMT

2020

SDU Sudeste/PMT

2020

SEMF/PMT

2020

SDU Sudeste/PMT

2020

SUS Sudeste/PMT

2020

Qualidade, manutenção e limpeza dos espaços públicos

Cobertura de bancos em ruas e espaços

Médio

públicos
Cobertura de placas com o nome da rua

Bom

Cobertura de sanitários públicos

Bom

Manutenção de lixeiras em ruas e espaços

Bom

públicos
Manutenção de bancos em ruas e espaços

Bom

públicos
Manutenção de placas com o nome da rua

Bom

Manutenção de de sanitários públicos

Bom

5.1.2.2

Porcentagem de espaços públicos com horário regular de limpeza

100%

5.1.2.2.1

Qual é o ciclo de limpeza das ruas arteriais e residenciais?

Ruas Principais

Diariamente

Ruas Residenciais

A cada 3 meses

Espaços públicos

Dias alternativos

5.1.2.2.2

Porcentagem do orçamento municipal gasto na limpeza de ruas

6,21%

5.1.2.3

Que nível de interrupção enfrenta o serviço de limpeza de espaços

Interrupções significativas

públicos?
5.1.2.4

Porcentagem de espaços públicos com necessidade de reparações
significativas
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É necessária uma maior sensibilização da população
para manter a limpeza dos espaços públicos.

0-25%

Só são necessárias manutenções periódicas feitas
regularmente

373

Anexo II: CRPT Indicadores

Que medidas de operação e manutenção são aplicadas?

Plano de operação e manutenção dos

O plano é aplicado às praças. Não há plano para

espaços públicos e manutenção do

os outros espaços, uma vez que a manutenção é

mobiliário,

executada a pedido.

SDU Sudeste/PMT

2020

SDU Sudeste/PMT

2020

Fonte

Data

SDU Sudeste/PMT

2020

SDU Sudeste/PMT

2020

Fonte

Data

FMS/PMT

2020

FMS/PMT

2020

Manutenção regular de todos os espaços
públicos e mobiliário,
Monitoramento regular e substituição de
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5.1.2.5

infraestruturas envelhecidas,
Monitoramento regular e substituição de
infraestruturas não-funcionais.
5.1.2.2.2

Porcentagem do orçamento municipal gasto em manutenção de

0,05%

espaços públicos
5.1.3

5.1.3.1

Serviços de manutenção e engenharia de edifícios públicos
Descrição do Indicador

Valor Principal

Porcentagem de edifícios que exigem manutenção que está

0-25%

Valor secundário (se houver)

atualmente a ser tratada (em fase de projeto, concurso, fase de
implementação)
5.1.3.2

Projetos finalizados no prazo

26-50%

Projetos completos dentro do orçamento

0-25%

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor secundário (se houver)

Existe alguma agência local de Controle de Animais e Doenças

Controle de animais e doenças

Transmissíveis para conduzir o trabalho de coordenação para

transmissíveis

Avaliação de Edifícios e Operações de Serviços de Engenharia

5.2

Licenças, Monitoramento e Inspecção

5.2.2

Controle de animais e doenças transmissíveis

5.2.2.1

garantir a segurança pública?
5.2.2.2

Se a resposta a 5.2.2.1 for Sim, selecione a escolha que melhor se

Cobertura baseada em Rotina de Inspeção

Bom

adequa à inspeção e monitoramento da qualidade do controle animal

Cobertura Baseada em Inspeção de Risco

Bom

Cobertura baseada em reclamações

Bom

Cobertura de Eventos Extremos

Bom

Inspeção de Rotina de Eficiência

Para a Leishmaniose, raiva: bom.

e das doenças transmissíveis

Para recolhimento de animais: média

5.2.2.3

Presença de mecanismo de notificação sobre a ocorrência de

Inspeção de eficiência com base no risco

Bom

Eficiência baseada em reclamações

Bom

Eficiência em Eventos Extremos

Bom

Sim

Colab, sinan, telefone

FMS/PMT

2020

Sim, público geral

Sistema Básico de Saúde

FMS/PMT

2020

Sim, público geral

Escolas e igrejas

FMS/PMT

2020

doenças transmissíveis ou surtos
5.2.2.4

Existência de sistemas de alerta precoce e alerta rápido em caso de
surto de doenças

5.2.2.5

Existência de atividades de sensibilização como meio de prevenção e
controle das doenças transmissíveis
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Especifique os cinco eventos de emergência mais relevantes
ocorridos nos últimos cinco anos

2020 - COVID

FMS/PMT

2020

FMS/PMT

2020

FMS/PMT

2020

2019 - Dengue, zika, chikungunya,
leishmaniose

5.2.2.6

Que medidas de operação e manutenção são aplicadas?

Vigilância regular de doenças transmissíveis,
Vigilância regular dos programas de

Anexo II: CRPT Indicadores

5.2.2.5.1

imunização e vacinação,
Investigação e controle de doenças
transmissíveis,
Pesquisa epidemiológica,
Ensino / treinamento em epidemiologia
de doenças transmissíveis,
Abrigo de Animais 24h para receber animais
doentes ou feridos,
Resposta imediata ao chamado em caso
de animais agressivos colocando
em risco a vida humana.
5.2.2.7

Frequência das atividades de vigilância

Tipos de doenças

Raiva, Leishmaniose, Arboviroses (dengue, zika,
chikungunya, febre amarela, febre do Nilo), Malária,
Leptospirose

Vigilância ativa

Diariamente

Frequência da coleta de dados:
Vigilância passiva

Diariamente

Frequência da coleta de dados:
5.2.3

5.2.3.1

Atividades, desenvolvimento, edificações e licenças e monitoramento de obras de engenharia
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Existe alguma agência local responsável pelas licenças e

Licenças de atividades, desenvolvimento,

CREA - Conselho Regional de Engenharia e

CREA-PI

2020

monitoramento de obras e obras de engenharia?

edifícios e obras de engenharia: SDUs

Agronomia do Piaui

TCE-PI, PMT, Corpo de Bombeiros

2020

CAU-PI

2020

(Gerencias de Urbanismo)
Atividades, Desenvolvimento, Inspeções e

Tribunal de Contas do Estado do Piaui, SEMPLAN,

Acompanhamento de Obras de Edifícios

Corpo de Bombeiros

e Engenharia: SDUs (Gerencias de
Fiscalização)
5.2.3.2

Se a resposta a 5.2.3.1 for Sim para qualquer um, selecione a opção

Licenciamento (novo projeto), Licenciamento

que melhor se adapte às Autorizações de Obras e Construções de

(nova atividade), Inspeção de Rotina, De

Engenharia e avaliação de qualidade de monitoramento

acordo com reclamações, Emergência
Mesmo

5.2.3.2.1

Se a eficiência de cobertura / resposta for inferior a “Bom” :,

-

identifique as barreiras (para cada item)
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Diversidade de envio / acompanhamento / mecanismo de

Serviço digital para construção ou

notificação para licenciamento e serviços de inspeção

atividade irregular; Serviço digital para

CAU-PI

2020

SEMPLAN/PMT

2020

submeter e monitorar o licenciamento
de desenvolvimento; Serviço digital para
submeter e monitorar o licenciamento de
atividade
5.2.3.5

Porcentagem de serviços de desenvolvimento entregues no nível

-
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5.2.3.4

básico de serviço
5.2.3.6

Quais medidas de operações são aplicadas?

-

5.2.4.7

O Município dispõe de recursos municipais para intervenções

Yes

emergenciais em patrimônios edificados protegidos?
5.3

Bem-Estar da Comunidade

5.3.1

Instalações culturais e comunitárias e atividades
Descrição do Indicador

5.3.1.1

Lei Orçamentária Anual do Município - Fundação
Cultural Monsenhor Chaves

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Bibliotecas Públicas

10

1,15 instalação para 100 000 pop

FMC/PMT

2020

Museus de todas as disciplinas

7

0,80 instalação para 100 000 pop

FMC/PMT

2020

Arquivos e centros de documentação

2

0,23 instalação para 100 000 pop

PMT

2020

Centros de artes cênicas

3

0,35 instalação para 100 000 pop

FMC/PMT

2020

Centros comunitários e cívicos

3

0, 35 instalação para 100 000 pop

PMT

2020

Espaços de recreação infantil

12

1,38 instalação para 100 000 pop

SEMEL/PMT

2020

Complexo e instalações esportivas

181

20,85 instalações para 100 000 pop

SEMEL/PMT

2020

Cobertura de instalações comunitárias. Por favor, informe a taxa de
instalações comunitárias per capita

5.3.1.1.1

Se o número de instalações for considerado inadequado, identifique
as barreiras

5.3.1.1.2

A autoridade local mantém um banco de dados georreferenciado

Sim

Teresina Geo/PMT

atualizado das instalações da comunidade?
5.3.1.4

O município realiza regularmente processos participativos para

Sim

Orçamento participativo

SEMPLAN/PMT

2019

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Crimes contra posses por 100.000 habitantes

Assaltos

2303,64/100000hab

SSP-PI (Secretaria de Segurança Pública

2019

Roubos de veículos motorizados

380,64/100000hab

Estatísticas Criminais)

Total

2336,02/100000hab

SSP-PI,SEMPLAN, Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Roubos

2303,64/100000hab

Estupros

29,83/100000hab

Agressões graves

2,55/100000hab

Homicídios por 100 000 habitantes (Desagregar por sexo, idade e

Homicídios Intencionais por 100 000

27,63/100000hab

grupos em situação vulnerável, se possível)

habitantes

decidir sobre ofertas de serviços comunitários e atividades regulares
desenvolvidas?
5.4

Segurança Pública Local e Aplicação da Lei

5.4.1

Violência e segurança

5.4.1.1

5.4.1.2

5.4.1.3

378

Crimes violentos por 100000 habitantes

Homens

26,24/100000hab

Mulheres

1,5/100000hab

20182019

SSP-PI

2019

379
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Porcentagem de habitantes que sofreram violência doméstica. (Por
favor desagregar por sexo, idade e grupos em situação vulnerável, se

Tipo

%

Todos os tipos de violência doméstica

12,25%

SMPM/PMT

2016

Fonte

Data

PMT

2020

PMT

2020

possível) Ano passado
Ano Anterior

(mulheres)
Física (mulheres)

4,38%

Psicológica (mulheres)

10,28%

Sexual

2,19%

Nos últimos 5 anos

n.a.

Vitalício

Todos os tipos de violência doméstica
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5.4.1.6

27,13%

(mulheres)

5.4.2

5.4.2.1
5.4.2.2

5.4.2.3

5.4.3

5.4.3.1

Física (mulheres)

14,22%

Psicológica (mulheres)

22,11%

Sexual

6,35%

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

A cidade tem algum Órgão Local de Segurança Pública?

Sim

Se a resposta a 5.4.2.1 for Sim, por favor selecione as áreas de

Nome da Unidade

Guarda Civil Municipal

atividade aplicáveis a serem levadas a cabo pela autoridade

Area(s) de responsabilidade

Segurança e proteção dos bens municipais

Escala(s) espacial de intervenção

Local

Capacidades operacionais

Inadequadas

Órgãos locais de segurança pública

O Órgão Local de Segurança Pública também implementa políticas

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí

preventivas?

(Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí)

Controle do tráfego e aplicação da lei
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

A cidade tem alguma autoridade local responsável pelo controle do

Sim

STRANS tem guardas de trânsito encarregados do

PMT

2020

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

tráfego e pela aplicação da lei?
5.4.4

controle de tráfego

Aplicação da lei e justiça
Descrição do Indicador

Valor Principal

5.4.4.2

Existe alguma organização informal de vigilância do crime?

-

5.5

Serviços de Emergência e Resgate

5.5.1

Diversidade e tipologia dos serviços de emergência e resgate

5.5.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Serviços de emergência contra incêndios a operar na cidade, com as

Público

Defesa Civil (Civil Defense) e Corpo de Bombeiros

Defesa Civil e CBM

2020

(Firefighters)

respectivas capacidades
Privado

Não disponível

Beneficência/ Sem fins lucrativos

Não disponível

5.5.1.2

Unidades de obras públicas disponíveis na cidade, com capacidades.

-

5.5.1.3

Serviços de emergência disponíveis na cidade, com as respectivas

-

capacidades em termos de pessoal e equipamento
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5.5.2.1

Continuidade das operações de emergência e de resposta
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Horário operacional dos serviços de emergência e resposta

-

Horas de Trabalho

Fonte

Data
2020

Cronograma Específico

5.5.2.2

Serviços de emergência contra incêndios

Corpo de Bombeiros

24h/7d sob demanda

CBM

Unidades de obras públicas

Policia Civil

4h/7d operações de campo

Policia Civil

Serviços especializados de emergência

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

4h/7d operações de campo

SAMU-PI

Serviços de emergência civil

Defesa Civil

24h/7d sob demanda

Defesa Civil

Modalidade em que os serviços de emergência e resgate podem ser

-
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5.5.2

contatados

5.5.2.3

Serviços de emergência contra incêndios

Corpo de Bombeiros

Número gratuito: 193

CBM

Unidades de obras públicas

Policia Civil

Número gratuito: 197

Policia Civil

Serviços especializados de emergência

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Número gratuito: 192

SAMU-PI

Serviços de emergência civil

Defesa Civil

Número gratuito: 199

Defesa Civil

Tempo de resposta dos serviços de emergência e resgate

SAMU: 13,6 minutos (zone urbana) 32,8

SILVA, 2012

2012

minutos (zona rural)5.5.2.4

Existência de um organismo público de gestão responsável pela

-

preparação e coordenação da resposta inter-agências
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Via Primária

Via Terciária

Via Secundária
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Figura 8: Indicador 5.1. Fonte: CRGP com Prefeitura de Teresina (2020).

TERESINA I ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Indicador
Indica
Indicator
or 5.1:5.1:
P Iluminação Pública

Via Residencial e Outros

Iluminação Pública 50m de Raio tampão
Via Primária
Via Secundária
Via Terciária
Via Residencial e Outros

Vias
Primaria
Secondaria
T ertiaria
R esidencial e Outros

Perímetro de Teresina
Perímetro Urbano
Fonte: CRGP e Prefeitura de Teresina, 2020

N

384

385
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Indicador 5.3: Cobertura das Instalações Comunitárias

Figura 9: Indicador 5.3. Fonte: CRGP com Open Street Maps (2020).

TERESINA | INSTALAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS E COMUNITÁRIAS

Esportes
Livrarias
Museus
Teatros
Academias populares
Perimetro Urbano
Blocos da Cidade
Perimetro de Teresina

Fonte: CRGP e Open Street Maps, 2020

N

386

387
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6. Inclusão Social e Proteção
O Elemento de Inclusão e Proteção Social (SIP) é composto por três macro-componentes, recolhendo dados
sobre Responsabilidade Social, Pisos de Proteção Social e Serviços Sociais Básicos - tais como educação, saúde,
cuidados sociais e fornecimento de alimentos. O capítulo foi concebido para avaliar a disponibilidade dos serviços
acima mencionados na cidade, mapeando as barreiras de acessibilidade que diferentes grupos populacionais podem
enfrentar.

Coleta de Dados
A taxa total de conclusão da coleta de dados é de 25% e 75% não é aplicável. Considerando apenas os indicadores
selecionados, a taxa de conclusão foi de 100% para este elemento (incluindo dados completos e alternativos).

Conclusão coleta de dados do elemento
Inclusão Social e Proteção

Indicadores de apoio

25%
100%
75%

Completo

Completo + Não Disponível + Alternativo

Não Aplicáveis

Incompleto + Pendente

Conclusões Relevantes
O município dispõe de vários mecanismos de consulta aos cidadãos no desenvolvimento de intervenções públicas,
com uma diversidade de métodos como workshops, reuniões públicas, consultas on-line, e mecanismos regulares
como um orçamento participativo.
Relativamente aos níveis de proteção social, existe um seguro básico de saúde 100% universal, oferecido pelo sistema
nacional de seguro de saúde SUS, e mais de 17% dos agregados familiares beneficiam de um rendimento mínimo
garantido (Bolsa Família).
Quanto ao acesso aos serviços sociais básicos, a taxa de inscrição é de 97,3% no jardim de infância, 98,7% no ensino
fundamental, e 61% no ensino médio, sendo este o setor mais preocupante. A taxa de abandono escolar é baixa nos
primeiros anos, mas consideravelmente alta no ensino médio. A capacidade dos estabelecimentos de ensino público
supera a procura.
As camas hospitalares por 1.000 habitantes são o dobro dos valores nacionais, o pessoal de enfermagem e os
médicos são consideravelmente mais elevados do que os valores nacionais. As operações dos sistemas de saúde
estão enfrentando perturbações significativas. Há protocolos em vigor para monitorizar doenças infecciosas.
A conclusão do relatório não forneceu quaisquer dados sobre os serviços de cuidados sociais.
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6.1

Responsabilidade Social

6.1.1

Consulta aos cidadãos em intervenção de desenvolvimento

6.1.1.1

Descrição do indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

O governo local consulta os cidadãos sobre as suas intervenções de

Sim

Teresina Participativa, existem também vários conselhos

SEMPLAN/PMT

2020

SEMPLAN/PMT

2020

X

SEMPLAN/PMT

2020

X

SEMPLAN/PMT

2020

X

SEMPLAN/PMT

2020

X

SEMPLAN/PMT

2020

X

SEMPLAN/PMT

2020

X

SEMPLAN/PMT

2020

X

SEMPLAN/PMT

2020

SEMPLAN/PMT

2020

SEMPLAN/PMT

2020

desenvolvimento?

Anexo II: CRPT Indicadores

Indicadores Selecionados

setoriais compostos pelo sector público + sociedade civil, em
áreas como o Desenvolvimento Urbano, Saúde, Cultura, Direitos
da Mulher, Ambiente, Transportes Públicos, Serviços Sociais,
Emprego, etc. .

6.1.1.1.1

Em caso afirmativo, o governo local considera a consulta equilibrada

Não existem dados disponíveis, mas

de cidadãos do sexo masculino e feminino, bem como de cidadãos em

esta é uma linha de ação do Plano

situações vulneráveis?

Municipal de Políticas Públicas
para as Mulheres.

De acordo com “o Plano:
“1.1.1 Implementar uma política de participação e remuneração
igual para homens e mulheres no serviço público e privado.
Por conseguinte, deve ser feito um diagnóstico da situação
atual, com vista à construção de uma política adequada e
consistente”.

6.1.1.1.2

Selecionar os tópicos de interesse ao organizar consultas, e especificar

Desenvolvimento de infra-estruturas

o número de cidadãos alcançados pelo processo:

de serviços públicos
Desenvolvimento de serviços
sociais básicos
Desenvolvimento de terrenos
e habitação
Desenvolvimento de infra-estruturas
de mobilidade
Desenvolvimento de projetos
relacionados com a ecologia

6.1.1.1.3

Que método é utilizado para a consulta pública e qual é o número de

“Pequenos grupos/

cidadãos alcançados por cada método?

mesas redondas/
oficinas”.
Chamada/reunião pública

Questionário
por correio/telefone/online
Outros
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X - Consulta online; Orçamento popular
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Acesso ao Piso de Proteção Social para Todos

6.2.2

Acesso aos cuidados de saúde (cuidados primários, secundários e terciários) através de seguros apropriados

6.2.2.1

Descrição do indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Cobertura do seguro básico de saúde universal, população total, sexo

Sim

100 %

FMS/PMT

2019

Portal da

2019

desagregado
6.2.4.3

Cobertura com Rendimento Mínimo Garantido (RMG) tipo de benefícios

24,17 %

Anexo II: CRPT Indicadores

6.2

transparência
6.2.4.3.1

Se inferiores a 100%, quais são as barreiras que os impedem de

Capacidade financeira

X

beneficiar destas medidas
6.3

Acesso a Serviços Sociais Básicos

6.3.1

Acesso a Serviços Sociais Básicos - Educação

6.3.1.1

Cobertura de serviços de educação pública

6.3.1.1.1

6.3.1.1

6.3.1.2.1

Conhecimento

2019

Público

Descrição do indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Capacidade física das instalações de educação pública

Infantil (idade 3-5)

62,18 % de cobertura efetiva

INEP

2019

FundamentalI (idade 6-11)’’

177,78 % de cobertura efetiva

INEP

2019

Médio (idade 12-18)

25,51 % de cobertura efetiva

INEP

2019

EJA (na)

-

INEP

2019

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Jardim de Infância

INEP/SEMEC

2019

INEP/SEMEC

2019

INEP/SEMEC

2019

SEMEC/PMT

2020

Acesso à educação Pública
Descrição do indicador

Valor Principal

Indicar a taxa de inscrição (%) (desagregar por sexo quando os dados

Infantil (idade 3-5)

97,3 %

estiverem disponíveis)

27,48% (51,10% M/ 48,90% F) *Escolas municipais

FundamentalI (idade 6-11)

98,7 %

Escola Primária
70,48% (51,50% M/ 48,50% F) *Escolas municipais

Médio (idade 12-18)

61 %

Educação de Jovens e Adultos 1,93% (46,60% M/ 53,40%F)
*Escolas Municipais

6.3.1.2.1.1

Se a taxa de inscrição não é universal, que fator(es) contribuem) mais

Outros, por favor especificar

X

para esta limitação?

Mudança de endereço; Família (não tem ninguém com quem
deixar as crianças); Trabalho; Gravidez; Falta de interesse;
Violência

6.3.1.2.2

Qual é a taxa de abandono escolar por nível de instrução (%)

Infantil (idade 3-5)

0,2%

INEP

2018

FundamentalI (idade 6-11)

2%

INEP

2018

Médio (idade 12-18)

11%

INEP

2018

(desagregar por sexo quando os dados estão disponíveis)?

392

393

Anexo II: CRPT Indicadores

Acesso aos Serviços Sociais Básicos - Saúde

6.3.2.1

Cobertura dos Serviços Básicos de Saúde

6.3.2.1.1

Descrição do indicador

Valor Principal

Capacidade física das instalações de saúde

Número de hospitais

Leitos

Médicos

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

123

0,14 para 1.000 pop.

FMS/PMT

2020

3.246

3,74 para 1.000 pop.

Ministério da

2020

Saúde

Pessoal de enfermagem

6.3.2.1.2

Capacidade de resposta de emergência

Anexo II: CRPT Indicadores

6.3.2

6.127

70,58 para 1.000 pop.

CRM-PI

2020

23512

71,65 para 1.000 pop.

COFEN

2020

Atendentes de emergência

252

2,9 para 1.000 pop.

SEMPLAN/PMT

2018

Veículos para resposta de emergência

15

0,17 para 1.000 pop.

SEMPLAN/PMT

2018

Instalações para fins de resposta à

3

0,03 para 1.000 pop.

SEMPLAN/PMT

2018

SEMPLAN /

2018

emergências
6.3.2.1.3

Existem sistemas locais ou nacionais de alerta precoce para o controle

Sim

de doenças (por exemplo, surto de Ébola)?

6.3.2.1.4

Existem protocolos para a monitoramento de doenças infecciosas

PMT

Sim

SEMPLAN /

2018

PMT

6.3.2.3

6.3.2.3.1

Continuidade das operações dos Serviços Básicos de Saúde
Descrição do indicador

Valor Principal

Qual é o nível de interrupção do sistema de saúde?

Significativo

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

SEMPLAN /

2018

PMT

6.3.2.3.1.2

Se as interrupções na prestação de serviços de saúde forem

Desconhecido

SEMPLAN /

significativas, descreva a (s) causa (s) da (s) interrupção (ões)

2018

PMT

Interrupção Sazonal/Ambiental
Restrições fiscais/orçamentais ou má

X

gestão
Interrupção Administrativa/Provedor de

X

Saúde
Outras Interrupções
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Indicador 6.3.1 Acesso aos Serviços Sociais Básicos - Instalações de Educação

Figura 10: Indicador 6.3.1 - Educação. Fonte: CRGP com Open Street Maps (2020).

TERESINA | EDUCAÇÃO

Instalações de Educação
Blocos da Cidade
Perimetro de Teresina
Cursos d’água
Distritos

Fonte: CRGP e SEMPLAN, 2020

N
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Indicador 6.3.2: Acesso aos Serviços Sociais Básicos - Serviços
os de Saúde
aúde

Figura 11: Indicador 6.3.2 - Saúde. Fonte: CRGP com Open Street Maps (2020).

TERESINA | SAÚDE

Saúde
Distritos
Perimetro de Teresina
Blocos da Cidade
Cursos d’água

Fonte: CRGP e SEMPLAN, 2020

N

398

399
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7. Economia
O Elemento Economia compreende três componentes e analisa informações relacionadas à estrutura econômica
local, estabilidade fiscal municipal e conectividade de mercado. Analisando informações relacionadas à composição
econômica de uma cidade, como suas finanças municipais e mecanismos fiscais, e o grau em que a economia local está
conectada a outros mercados, pode fornecer uma compreensão dos fatores que influenciam a resiliência econômica.
Embora existam muitas maneiras de analisar as economias urbanas, os três componentes foram selecionados para
destacar vulnerabilidades e capacidades dentro dos aspectos econômicos de uma cidade.

Dados Coletados
A taxa total de conclusão da coleta de dados é de 89%, também 5% dos dados considerados incompletos, 3%
alternativos e 3% não aplicáveis. Considerando apenas os indicadores selecionados, a taxa de conclusão foi de 100%
para este elemento (incluindo dados completos e alternativos).

Conclusão coleta de dados do elemento Economia

Indicadores de apoio

3%
5% 3%

100%
89%

Completo

Completo + Não Disponível + Alternativo

Não Aplicáveis

Incompleto + Pendente

Incompletos
Alternativo

Conclusões Relevantes
A Administração Pública é o principal setor da indústria, responsável por 37% da participação nos produtos da cidade.
Outros setores relevantes da indústria são Varejo (11%), Atividades Administrativas (8%), Educação (8%) e Saúde
Humana e Serviços Sociais (7%). A participação da manufatura no PIB da cidade é baixa (5,7%). O GCP / capita da
cidade em moeda local (BRL) teve uma taxa média de crescimento considerável na última década, mas os números
são baixos com os valores em USD (preços atuais). A diversidade industrial é baixa.
A diversidade de negócios é moderada. O setor de varejo representa 41% do negócio total, o segundo setor em número
de negócios é o de Atividades Administrativas (8%), Indústrias de Transformação (8%) e Hospedagem e Alimentação
(8%). No entanto, a economia informal representa cerca de metade da economia.
Em relação ao emprego, 26% dos empregos estão na Administração Pública, 17% nas Atividades Administrativas e
13% no setor de varejo. A diversidade de empregos é considerada baixa. A participação dos trabalhadores por conta
própria era de cerca de 31% e a taxa de emprego informal 44,7%. Em 2019, a taxa de desemprego era de 13,7%, sendo
24% entre os jovens (idade inferior a 29 anos).

400

mulheres e homens era 21% maior para os homens. Existem desigualdades consideráveis na distribuição de renda
local.
Em relação à estabilidade fiscal, as principais fontes de receita são as transferências correntes do governo nacional. A
proporção das receitas das autarquias locais proveniente de fontes ganhas é de 22,5%, com tendência de aumento nos
últimos 5 anos. O índice de diversidade da receita municipal é considerado baixo. O índice de diversidade nos gastos
municipais é considerado na média. As principais participações de despesas no governo local são para serviços de

Anexo II: CRPT Indicadores

Segundo dados do SIS / PNAD, 29,3% das famílias estão abaixo da linha da pobreza. A diferença de renda entre

saúde (43,66%), seguido por educação (18%) e Desenvolvimento Urbano (18,27%).
O acesso a serviços financeiros ainda é preocupante, 87,10% da população tem conta em banco e existem 6,13 bancos
comerciais por 100.000 habitantes. A conectividade do mercado é baixa, existem apenas 2 grandes cidades localizadas
entre 200 e 500 km. As importações e exportações estão baixas.
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7.1

Estrutura Econômica Local

7.1.1

Composição Industrial

7.1.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Diversidade industrial usando

Setor da Indústria

Product my sector

composição por ações do setor

Employment

Emp. by

by sector

sector

Emp. Ratio

City product

City product

City Product

by sector

share by

Share ^2

de produtos da cidade

Fonte

Data

RAIS

2017

RAIS

2017
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Indicadores Selecionados

sector
Administração Pública

1706595,534

9250000

76900

1%

14187,8050

36%

0,1268992

Setor de Varejo

808387,3582

9160000

49600

1%

4377,29399

11%

0,01207924

Atividades Administrativas

371259,3793

4200000

37800

1%

3341,33441

8%

0,0070383

Saúde Humana e Serviços sociais

281438,5617

2290000

22000

1%

2703,77657

7%

0,0046086

Educação

371259,3793

2040000

17600

1%

3203,02209

8%

0,00646767

Indústrias de Transformação

856291,7942

6750000

15900

0%

2017,04289

5%

0,00256483

Construção

131737,1991

1960000

15200

1%

1021,63542

3%

0,00065799

Hospedagem e alimentação

191617,7442

1890000

10200

1%

1034;12750

3%

0,00067418

Transporte e serviços postais

275450,5072

2310000

8740

0%

1042,18070

3%

0,00068472

Outros

107784,9811

740000

19277

3%

2807,79875

7%

0,00497004

Serviços Especializados

149701,3626

1020000

4940

0%

725,02246

2%

0,00033138

Agricultura

119761,0901

1390000

843

0%

72,6320855

0%

0,00000332

Eletricidade e Gás

41916,38154

125000

2330

2%

781,321351

2%

0,00038484

Serviços Domésticos

0

3300

3

0%

0

0%

0

Indústria Extrativa

59880,54505

212000

204

0%

57,6209018

0%

0,00000209

Informação e Comunicação

161677,4716

338000

2330

1%

1114,52221

0%

0,00078307

Artes, entretenimento e recreação

23952,21802

254000

943

0%

88,9249669

3%

0,00000498

Atividades Imobiliárias

11976,10901

143000

1040

1%

87,0989746

0%

0,00000478

Atividades Financeiras

251498,2892

870000

3340

0%

965,522167

2%

0,00058769

Abastecimento de água, esgoto, gestão de

5389249055

333000

1230

0%

199,062352

0%

0,00002498

Total

5976078,396

43000000

290420

1%

39827,7466

100%

HHI Índice de Diversidade

0,1687720

resíduos e atividades de remediação

7.1.1.1.1

Participação na fabricação do

5,7%

produto local da cidade
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Produto Urbano Bruto (GCP) e

GCP (US$ preços atuais)

GCP per capita nos últimos 10
anos

7.1.2

7.1.2.1

GCP/capita (US$ preços

GCP (R$)

atuais)

GCP/capita

IBGE

2017

Fonte

Data

RAIS

2017

IBGE

2018

Censo

2020

(R$)

2010

5987261,83

7412,997784

10539377

13049,1

2011

6808069,254

8838,191045

11403516

14803,97

2012

6296312,289

8225,156042

12306772

16076,89

2013

6861158,231

8174,958287

14803635

17638,29

2014

7478541,684

8984,945186

17600000

21145,17

2015

5294070,854

6270,775927

17637197,05

20891,09

2016

5490264,643

6478,722673

19161572,63

22611,39

2017

5988054,505

7043,129699

19113869,98

22481,67

Taxa média de crescimento

0,00%

-0,64%

7,73%

7,04%

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Diversity of businesses

Setor da Indústria

Número de Negócios

% dos negócios totais

based on ICIS industry sector

Administração Pública

98

1%

Setor de Varejo

5690

41%

Atividades Administrativas

1110

8%

Saúde Humana e Serviços sociais

987

7%

Educação

429

3%

Indústrias de Transformação

1110

8%

Construção

685

5%

Hospedagem e alimentação

1130

8%

Transporte e serviços postais

366

3%

Outros

736

5%

Serviços Especializados

554

4%

Agricultura

95

1%

Eletricidade e Gás

2

0%

Serviços Domésticos

7

0%

Indústria Extrativa

29

0%

Informação e Comunicação

206

2%

Artes, entretenimento e recreação

178

1%

Atividades Imobiliárias

112

1%

Atividades Financeiras

158

1%

Abastecimento de água, esgoto, gestão de

36

0%

Total

13718

100%

HHi Índice de Diversidade

0,2064986837
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7.1.1.2

Composição de Negócios

categorisation

resíduos e atividades de remediação

7.1.2.2

Número total de

77,61634506

estabelecimentos comerciais
por quilômetro quadrado
7.1.2.3

Proporção do total de negócios
que podem ser classificados

58,80% dos trabalhadores informais no Piauí, no 1º semestre de 2020

IBGE

como informais
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Número de novos negócios

45311

(por setor, se possível)
7.1.3

7.1.3.1

Composição de Empregos
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Índice de diversidade para

Setor da Indústria

Total de Empregos

Participação dos empregos (%)

empregos locais usando a

Administração Pública

76900

26%

Setor de Varejo

49600

17%

Atividades Administrativas

37800

13%

Saúde Humana e Serviços sociais

22000

8%

Educação

17600

6%

Indústrias de Transformação

15900

5%

Construção

15200

5%

Hospedagem e alimentação

10200

4%

Transporte e serviços postais

8740

3%

Outros

19277

7%

Serviços Especializados

4940

2%

Agricultura

843

0%

Eletricidade e Gás

2330

1%

Serviços Domésticos

3

0%

Indústria Extrativa

204

0%

Informação e Comunicação

2330

1%

Artes, entretenimento e recreação

943

0%

Atividades Imobiliárias

1040

0%

Atividades Financeiras

3340

1%

Abastecimento de água, esgoto, gestão de

1230

0%

Total

0

0%

HHi Índice de Diversidade

290420

100%

composição de empregos locais
por setor

Fonte

Data

RAIS

2017

5%

RAIS

2017

40%

RAIS

2017

31%

RAIS

2017

Anexo II: CRPT Indicadores

7.1.2.4

resíduos e atividades de remediação

Setor da Indústria
7.1.3.1.1

Participação do trabalho de

0,1385152983

manufatura
7.1.3.1.2

Participação de empregos do
governo local

7.1.3.1.3

Participação de trabalho
autônomo
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Taxa de Desemprego

Categoria

Taxa de Desemprego

TOTAL (todos os grupos)

Total

Mulheres

Homens

13,7

13,8

13,6

SIS/IBGE

2019

SIS/IBGE

2018

SIS/PNAD

2018

SIS/PNAD

2018

Nível de educação
Sem instrução ou fundamental incompleto
Fundamental incompleto ou ensino médio

Anexo II: CRPT Indicadores

7.1.3.2

incompleto
Ensino médio completo ou ensino superior
incompleto
Ensino superior completo
Faixa etária

7.1.3.3

<29

24%

30-49

10,6%

>50

7,2%

Taxa de emprego informal

Total

44,7

(desagregue por sexo e grupos

Homens

50,1

Mulheres

49,9

Taxa de desemprego juvenil

Total

24%

(desagregue por sexo e grupos

Homens

vulneráveis, se possível)
7.1.3.4

vulneráveis, se possível)
7.1.3.5

Taxa NEET (desagregue por

Mulheres
Total

19,3%

sexo e grupos vulneráveis, se
possível)

2018
Homens
Mulheres

7.1.3.6

Há programas de treinamento e

Sim

SENAC

retreinamento de trabalhadores

2020

website

disponíveis para os habitantes
da cidade?
7.1.4

7.1.4.1

Renda e igualdade
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Distribuição de renda local

Grupo de renda

(desagregada por sexo e grupos
vulneráveis, se possível)

7.1.4.2

Proporção de famílias abaixo da

Fonte

Data

Proporção da população (%)

SIS/PNAD

2018

Total

2018

Menor ganho 20%

3,5

21-40%

7,6

41,60%

12,6

61-80%

20,4

Maior ganho 20%

55,9

Todos os grupos de renda

100

Mulheres

Homens

29,3%

IBGE

2018

0,511

SIS/PNAD

2018

linha da pobreza
7.1.4.3

Fornece o coeficiente GINI
em nível local no último ano
disponível
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7.1.5

7.1.5.1

Disparidade salarial

Renda mediana

Disparidade de rendimentos

Mulheres

Homens

R$ 398

R$ 505

2018

Fonte

Data

CRECI PI

2020

21,2%

Acesso à Habitação
Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Tendências do mercado

Ano

Preço médio de venda de casas (R$)

% mudança no preço de casas

imobiliário residencial em
relação à receita

Renda familiar

% mudança na renda

média (R$)

and IBGE

2016

253000

2017

269000

6,33

1290

-5,63

2018

284000

5,58

1781

38

2019

290000

2,11

1420

-20,27

2020

302000

4,14

1999

40,77

Probabilidade em 5 anos
7.1.5.3

SIS/PNAD

Proporção média do orçamento
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7.1.4.4

1367

19,37

46,23

36%

IBGE POF

2017-

de uma família gasta em

- Pesquisa

2018

imóveis para aluguel

de
orçamento
familiar

7.1.5.4

Composição da posse da
habitação (aluguel / hipoteca /
dívida total)

7.1.5.5

Existência de impostos,

Item
Número de unidades habitacionais

Total de Habitações
222154

Proporção do Total (%)
Subsídios

Minha casa minha vida

Alugada

Posse direta

Outros

IBGE
Censo

30013,01

176945,66

2865,79

13,51

79,65

1,29
PMT

2010

2020

subsídios e / ou
regulamentações visando o
acesso à habitação e segurança
para famílias de baixa e média
renda
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Estabilidade Fiscal e Finanças do Município

7.2.1

Composição da receita municipal

7.2.1.1

Descrição do indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Diversidade de receita

Categoria de receita

Rendimento total

% participação

% participação ^

(R$)

7.2.1.2

Proporção da receita total do

Fonte

Data

SEMPLAN /

2020

PMT-

Transferências atuais

2.245.963.222,00

61%

0,3661320085

Imposto sobre a terra / propriedade

99.994.000

3%

0,0007257388735

Outros impostos locais

489.217.000

13%

0,01737143051

Concessões e subsídios

202.141.000

5%

0,002965796326

Receita patrimonial

88210000

2%

0,0005647654849

Receita de serviços

78.460.000

2%

0,000468164058

Outras receitas correntes

101.816.000

3%

0,0007524273362

Operações de crédito

324.520.000

9%

0,007643907761

Amortização de empréstimos

3.020.000

0%

0,0000006619823177

Transferências de capital

144907000

4%

0,001524092177

Contribuições intra-orçamentárias

158340000

4%

0,001819758616

Receita patrimonial

400000

0%

0,000000011611321552

Receita de serviços intra-orçamentária

27185000

1%

0,0000536402975

Dedução de transferências correntes

252380000

Receita total

R$ 3.711793.000,00

100%

1

Índice de Diversidade

0,40

22,5%

SEMPLAN/

governo local que é de fonte
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7.2

2020

PMT

própria
7.2.1.3

Tendências das receitas de
fonte própria (últimos 5 anos)

Aumentou

45%

Aumentou ligeiramente/ permaneceu o mesmo

SEMPLAN/

2020

PMT

Diminuiu
7.2.1.4

Percentagem de habitantes

0%-50%

38,03%

Em 2019,

que pagam imposto fundiário/

Teresina

imobiliário

registrou
329.000 de
imposto
por meio da
propriedade

2020

do Imposto
Predial sobre
a Propriedade Urbana
(IPTU)
7.2.1.4.1

Como é avaliada a terra/pro-

Avaliado por funcionário do governo com base em critérios estabelecidos

priedade
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7.2.2.1

Composição das despesas municipais
Descrição do Indicador

Valor Principal

Diversidade de despesas do

Divisão governamental

governo local

Valor Secundário (se houver)
Despesas totais

% participação

% participação ^

(R$)

Fonte

Data

SEMPLAN/

2020

PMT

01- Legislativo

77.192.000

0,02

0,00

02 - Essencial à justiça

1.206.000

0,00

0,00

03 - Administração

422.939.000

0,11

0,01

04 - Segurança pública

13.369.000

0,00

0,00

05 - Assistência Social

67.550.000

0,02

0,00

06 - Pensões municipais

348.524.000

0,09

0,01

07 - Saúde

1.280.859.000

0,35

0,12

08 - Trabalho

2.982.000

0,00

0,00

09 - Educação

649.675.000

0,18

0,03

10 - Cultura

7.648.000

0,00

0,00

11 - Direitos da cidadania

14.517.000

0,00

0,00

12 - Urbanismo

535.970.000

0,14

0,02

13 - Habitação

23.910.000

0,01

0,00

14 - Saneamento

45.743.000

0,01

0,00

15 - Gestão ambiental

36.597.000

0,01

0,00

16 - Ciência e Tecnologia

2.425.000

0,00

0,00

17 - Agricultura

3.634.000

0,00

0,00

18 - Indústria

301.000

0,00

0,00

19 - Serviços e varejo

4.311.000

0,00

0,00

20 - Transporte

6.040.000

0,00

0,00

21 - Lazer

6.905.000

0,00

0,00

22 - Taxas especiais

135.528.000

0,04

0,00

23 - Reserva de contingência

23.968.000

0,01

0,00

Despesas totais

R$2.933.412.000,00

1

HHI

0,31
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0,10
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Percentagem das despesas

Divisão do governo local

Exp. Discricionária

ou fixas para cada Divisão da
Administração Local

01 - Encargos Sociais e Pessoais

44.32%

02 - Juros e encargos da dívida

1.37%

03 - Outras despesas correntes

33.85%

04 - Investimentos

18%

*A Lei Orçamentária não ex-

05 - Inversão Financeira

0.88%

pressa as despesas fixas e

06 - Amortização da dívida

discricionárias adequadas, tendo sido subdividida como fixa

Despesas

Despesas totais

fixas

totais que são discricionárias

Despesas totais

SEMPLAN/

2020

PMT
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7.2.2.2

1.88%
18.57%

81.43%

100%

os Encargos Sociais e Pessoais,
Juros e Encargos da Dívida e
Amortização da Dívida. A Lei
estabelece apenas a diferença
das despesas correntes e de
capital.
7.2.2.3

Existência de indicadores de

Sim e os resultados dos indicadores e ob-

SEMPLAN/

desempenho e metas para

jetivos de desempenho são incorporados

PMT

acompanhar a execução do

no seguinte orçamento

2020

orçamento
7.3

Conectividade do Mercado

7.3.1

Acesso a serviços financeiros

7.3.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Proporção da população

87,1%

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

PMT

2020

com uma conta bancária (%)
(Desagregar por sexo e grupos
em situações vulneráveis, se
possível)
7.3.1.2

Bancos comerciais por 100000

6,13

Total = 53

BACEN

2020

10,62

Total = 91

Multiple

2020

habitantes
7.3.1.2.1

Caixa Eletrônico por 100000
habitantes

Banks
website

7.2.3

7.3.2.1

Contexto de investimento e integração do mercado
Descrição do Indicador

Valor Principal

Liberdade empresarial nacional

63.8

medida de acordo com o Índice

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Instituto do

2020

Património

de Liberdade Económica
7.3.2.1.1

Medida de liberdade comercial

73.9

Instituto do

2020

Património
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Volatilidade da moeda ao longo

Ano

da última década

7.3.2.4

7,1

2012

6,75

2013

6,49

2014

7,73

2015

12,08

2016

6,69

2017

3,25

2018

4,08

2019

4,53

2020

1,34

Total 2011-2020

68,71

Maiores cidades localizadas

Nome da Cidade

População e distância

entre 200 e 500 km e com mais

Parnaíba-PI

153.482hab - 340km

Sobral-CE

210.711hab - 360km

São Luís-MA

958.545hab - 439km

5 principais parceiros de

Importação

importação e exportação

País

Valor da importação anual

China

46,1M

cidade recebe importações/

USA

13,6M

exportações)

Ukraine

11,6M

Canada

6,57M

Russia

3,42M

(nacionais e internacionais) por
valor (cidades com as quais a

IBGE

2011/2020’

IBGE

2020

DataViva

2018

/ valor da moeda
2011

de 150.000 habitantes

7.3.2.5

Inflação de ano para ano %
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7.3.2.3

Exportação

418

País

Valor da importação anual

Venezuela

763 mil

China

480 mil

Hong Kong

25,7 mil

Angola

5,14 mil

Egito

2,76 mil
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Cinco maiores produtos de

Importações/ Setor industrial

importação e exportação (por
valor)

Valor / % do total de importações
/ tipo de produto

1 Produtos laminados de ferro revestidos /

21900000 / 02,2013809%

metais
2 Produtos laminados a frio de ferro /

15100000 / 0,1737629459%

metais
3 Produtos laminados a quente de ferro

DataViva

2018
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7.3.2.6

14900000 / 0,1714614499%

metais
4 Petróleo refinado / produtos minerais

9030000 / 0,1039125432%

5 Trigo / produtos de origem vegetal

6570000 / 0,07560414269%

Todas as importações

86900000

Exportações / Setor industrial

Valor / % do total de importações
/ tipo de produto

1 Fertilizantes mistos minerais ou químicos

466000 / 0,03612403101%

/ Produtos químicos

420

2 Resíduos de cobre / Metais

480000 / 0,03720930233 %

3 Soja / Produtos de origem vegetal

297000 / 0,02302325581 %

4 Maquiagens / Produtos químicos

25700 / 0,001992248062 %

5 Produtos para cabelo / Produtos químicos

8900 / 0,0006899224806 %

Todas as Exportações

12900000
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Administração Pública
Rede Estadual e Federal
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Indicador 7.1

Figura 12: Indicador 7.1. Fonte: CRGP com Open Street Maps (2020).

TERESINA | ESTRUTURA ECONÔMICA LOCAL

Comércio
Saúde
Serviços Sociais
Alimentação
Agricultura
Suporte Econômico
Artes, entertenimento e recreação
Educação
Abastecimento de água, esgoto, gerenciamento de resíduos e atividades de remediação
Bairros
Cursos d’água
Blocos da Cidade
Perimetro de Teresina
Perimetro Urbano

Fonte: CRGP e SEMPLAN, Open Street
Maps, 2020
N
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8. Ecologia
O Elemento Ecologia adota a abordagem de serviços ecossistêmicos para avaliar como a cidade e suas regiões vizinhas
interagem e impactam seus ecossistemas - essencial para fornecer recursos para consumo, regular o meio ambiente
e servir a propósitos culturais e recreativos - e analisando mais a fundo sua pegada ecológica , sua biodiversidade e
infraestrutura verde, e sua qualidade ambiental.

Coleta de Dados
A taxa total de conclusão da coleta de dados é de 41 %, também 56 % dos dados considerados não disponíveis e 3%
alternativo. Considerando apenas os indicadores selecionados, a taxa de conclusão foi de 100% para este elemento
(incluindo dados completos e alternativos).

Conclusão coleta de dados do elemento Ecologia

Indicadores de apoio

3%

100%

41%
56%

Completo

Completo + Não Disponível + Alternativo

Não Disponível

Incompleto + Pendente

Alternativo

Conclusões Relevantes
Há uma grande lacuna de dados nos dados ambientais da cidade. O governo local não leva em consideração uma
abordagem de serviços ecossistêmicos ou uma abordagem ambiental diferente na política e planejamento local. Os
principais serviços prestados pelos ecossistemas vizinhos e tidos em consideração nas políticas, planos e iniciativas
locais são Abastecimento de Água Potável, Regulação do Clima, Regulação da Água, Purificação da Água e Tratamento
de Resíduos, Regulação de Doenças e Regulação de Riscos Naturais.
Não há dados para a biocapacidade local e pegada ecológica (fornecido em nível nacional). Os números nacionais de
pegada ecológica de produção e consumo foram considerados inadequados de acordo com os benchmarks CRPT.
Existem poucos dados sobre infraestrutura verde local e biodiversidade. A proporção de áreas naturais (que não são
mais ou apenas ligeiramente influenciadas por ações antrópicas) é baixa, porém estima-se que 73,94% dessas áreas
estão protegidas por instrumentos legais.
Existem fortes mecanismos de regulação ambiental no nível municipal, mas é relatada uma sobreposição de
competências sobre a legislação ambiental, envolvendo os governos municipal, estadual e federal.
Não havia dados disponíveis para informar a qualidade ambiental local. Planos diretores relevantes (dados abertos,
inventário de gases de efeito estufa, florestamento) estão em desenvolvimento para apoiar a produção de dados
ambientais de qualidade.
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8.1

Serviços de Ecossistemas

8.1.1

Condições e tendências dos serviços do ecossistema
Descrição do Indicador

8.1.1.1

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

SDR/SEMAM

2020

DNPM

2014

ARSETE

2020
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Indicadores Selecionados

Indique o nível de preservação (bom, ruim) dos serviços de abastecimento
que os habitantes estão obtendo do ecossistema, bem como a tendência
(melhorado, estável, degradado) nos últimos 10 anos.

8.1.1.2

Indique o nível de preservação (bom, ruim) dos serviços reguladores que
os habitantes estão obtendo do ecossistema, bem como a tendência
(melhorado, estável, degradado) nos últimos 10 anos.

8.1.1.3

Indique o nível de preservação (bom, ruim) dos serviços culturais que
os habitantes estão obtendo do ecossistema, bem como a tendência
(melhorado, estável, degradado) nos últimos 10 anos.

8.1.2.1/

Selecione os serviços que o governo local obtém dos ecossistemas circundantes e identifique as políticas ou planos

8.1.2.2

que o governo local desenvolveu para preservar os serviços ecossistêmicos selecionados
Comida

x

O governo local não produz alimentos, mas
apoia os produtores locais com insumos,
equipamentos e logística.

Matéria prima

x

O governo nacional fez uma análise das
matérias-primas, reservas minerais de
cada região do Brasil. Comparou preços,
produção.

Recursos Genéticos

-

Bioquímicos, medicamentos naturais e

-

farmacêuticos
Recursos Ornamentais

-

Água potável

x

A produção e distribuição de água
tratada no município são realizadas pela
concessionária Águas de Teresina.

Outro(s)
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Regulação da qualidade do ar

-

Regulação climática

x

Anexo II: CRPT Indicadores

Serviços de regulamentação

Criação de programas de incentivo aos
setores público e privado para o plantio
de árvores no município, melhorando
o conforto térmico nos mais diversos
pontos da cidade. Criação do projeto “Uma
árvore na minha vida”, que plantou 192
mudas entre 2019 e 2020. Articulação de
esforços de plantio em parques municipais,
210 mudas no Parque Matias Matos,
200 mudas no Projeto Lagoas do Norte,
70 mudas no Parque Potycabana e 100
mudas no entorno da UFPI. Tudo apenas
em 2019.

Regulação da água

x

Lei Federal nº 9.433-1997 - Institui a

Arsete

2020

Política Nacional de Recursos Hídricos, cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
Erosão

-

Purificação de água e tratamento

x

Plano Municipal de Saneamento Básico e

SEMPLAN

2018

x

Plano Municipal de Gestão Integrada de

SEMPLAN

2018

SEMPLAN

2014

de resíduos
Regulamento de Doenças

Resíduos Sólidos em Teresina
Regulamento de pragas

-

Polinização

-

Regulamento de perigo natural

x

Plano Municipal de Saúde

Plano e Mapeamento de Riscos em
Teresina

Outro(s)
8.1.2.2.1

O governo local envolve grupos de defesa que representam mulheres e

Sim

Workshop Mulheres Pelo Clima 2019

SEMPLAN

2019

Sim

Plano Municipal de Educação Ambiental

SEMPLAN

2020

Sim

Todos os temas encontrados no indicador ODS 4.7.1 (educação para a cidadania global

SEMPLAN

2020

SEMPLAN

2020

SEMPLAN

2020

grupos em situações vulneráveis no desenvolvimento de medidas para
preservar os serviços ecossistêmicos?
8.1.2.2.2

Identifique se as medidas educacionais e de conscientização
(por exemplo, educação para a cidadania global, educação para o
desenvolvimento sustentável) existem para incentivar um estilo de vida
em harmonia com a natureza, para todos os sexos, idades e grupos em
situações vulneráveis

8.1.2.2.3

Existência de medidas educacionais e de conscientização que
considerem a mitigação das mudanças climáticas, adaptação, redução do

e o desenvolvimento sustentável) estão presentes no Novo Currículo Teresina 2018 e,

impacto e alerta precoce

consequentemente, fazem parte da formação de professores e também da avaliação dos
alunos.

8.1.2.3

O governo local leva a abordagem de serviços ecossistêmicos ou

Não

uma abordagem ambiental diferente em consideração na política e
planejamento local?
8.1.2.4

O governo local está envolvido em acordos ou colaborações
transfronteiriças para possibilitar políticas e planejamento para a

Não (Em Desenvolvimento)

Projeto RIDE Grande Teresina Sustentável / Financiado pelo Fundo Global Para o Meio
Ambiente - GEF 7

implementação de abordagens de serviços ecossistêmicos?
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Pegada Ecológica

8.2.1

Biocapacidade

8.2.1.1

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Qual é a biocapacidade da região nos últimos 10 anos? Especifique o

Tipo de uso do solo

Tamanho da

Biocapacidade

Tamanho

tamanho da área (em hectares) de cada tipo de uso do solo presente na

área em 2008

em 2008 (em

da área

região, a fim de calcular a biocapacidade da área (em hectares globais)

(em ha)

gha)

em 2017

para 2008 e 2017

8.2.2

8.2.2.2

430

Data

Data Footprint

2020

Network

(em ha)
Construída

0,09

6,52

Construída

-

Cultivo

-

Terra de pastagem

-

Área florestal

-

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

-

-

Pegada Ecológica de Consumo
Descrição do Indicador

8.2.2.1

Biocapacidade em 2017 (em gha)

Fonte
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8.2

Pegada Ecológica de Produção (tendência de 10 anos)

Fonte
EFP [gha]

Data Footprint

2020

-

Network

2019

-

2018

-

2017

-

2016

8,7

2015

8,88

2014

8,93

2013

9,02

2012

9,04

2011

9,17

2010

9,2

Pegada Ecológica de Consumo (tendência de 10 anos)

EFP [gha]

Data Footprint

-

Network

2019

-

2018

-

2017

-

2016

2,81

2015

2,91

2014

3,1

2013

3,1

2012

3,09

2011

3,13

2010

2,99

Data

2019

2019

431

Anexo II: CRPT Indicadores

Biodiversidade e Infraestrutura Verde

8.3.1

Biodiversidade nativa na cidade
Descrição do Indicador

8.3.1.1

8.3.1.2

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Especifique a mudança no número de espécies nativas nos últimos

586 espécies na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, que 2 estão classificadas como

IUCN

2019

dez anos. Se houver dados disponíveis, desagregue ainda mais,

Ameaçadas de Extinção e 8 como Vulneráveis. As outras são classificadas como Quase

particularmente nas espécies na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.

Ameaçadas (12), Menos Preocupantes (554) e Poucos Dados (10)

Sim

ICMBio

2019

Tipo %

CRGP & PMT

2020

CRGP

2020

Socioeconômico

PMT

2020

76,88%

CRGP

2020

Fonte

Data

CRGP & PMT

2020
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8.3

Proporção de espécies exóticas invasoras como porcentagem de todas
as espécies

8.3.1.2.1

Por favor, forneça uma lista completa de espécies exóticas invasoras e, se
disponível, informações sobre as áreas da cidade onde essas espécies se
concentram

8.3.1.2.2

O governo local toma medidas (regulamentação, monitoramento,
fiscalização) para prevenir ou controlar espécies exóticas invasoras?

8.3.1.3

Proporção de áreas naturais e espaços verdes urbanos na cidade como
porcentagem da área urbana

Áreas Naturais
Espaços

1,26%
44,19%

Verdes
Urbanos
8.3.1.4

Especifique a área verde urbana per capita e desagregue, se possível, por

13,43 ha/1000pop

sexo, idade e grupos em situação de vulnerabilidade.
8.3.1.4.1

8.3.1.4 Selecione barreiras que possam reduzir o acesso aos espaços
verdes urbanos

8.3.1.5

Proporção de cobertura de espaço verde urbano (incluindo cobertura de
dossel vegetal e áreas azuis), como porcentagem do tamanho da área
funcional.

8.3.2

8.3.2.1

Áreas naturais protegidas na região e conectividade
Descrição do Indicador

Valor Principal

Por favor, especifique a proporção de áreas naturais na região que é

21,4%

Valor Secundário (se houver)

protegida
8.3.2.2

Especifique se as despesas (públicas e privadas) per capita com a
preservação, proteção e conservação do patrimônio natural estão
aumentando, estáveis ou diminuindo.

8.3.2.3

Especifique o tamanho total do número de áreas (em ha) que conectam
áreas naturais protegidas e espaços verdes urbanos na cidade, usando o
Índice de Infraestrutura Verde como medida.

8.3.2.4

A cidade leva em consideração a biodiversidade nesses corredores, e em

Sim

Plano Diretor de Arborização Urbana para Teresina

SEMAM

2020

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Emissões de CO2

2,23

Our World in

2017

seus espaços verdes e áreas azuis em geral?
8.4

Qualidade Ambiental

8.4.1

Emissão de gases de efeito estufa

8.4.1.1

Data
8.4.1.2
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Qualidade do Ar
Descrição do Indicador

8.4.2.1

Concentração de material particulado (PM10) (média de 24 horas)

8.4.2.1.1

Dias de superação (acima de 50μg / m3)

8.4.2.2

Concentração de partículas finas (PM2,5) (média de 1 ano)

8.4.2..2.1

Dias de superação (acima de 25μg / m3)

8.4.2.3

Concentração de dióxido de nitrogênio (NO2) (média de 1 hora)

8.4.2.3.1

Concentração média anual

8.4.2.3.2

Dias de superação (acima de 200μg / m3)

8.4.3

Qualidade da Água
Descrição do Indicador

8.4.3.1

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data
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8.4.2

Selecione os poluentes presentes nas águas subterrâneas que
ultrapassaram o limite estabelecido

8.4.3.1.1

Especifique poluentes adicionais de preocupação: poluentes primários,
suas características e outros fatores que afetam as águas subterrâneas

8.4.3.1.2

Descreva a fonte de poluição, se aplicável.

8.4.3.2

Selecione os poluentes presentes nas águas superficiais interiores que
transgrediram o limite estabelecido

8.4.3.2.1

Especificar poluentes adicionais de preocupação: poluentes primários,
suas características e outros fatores que afetam o corpo de água de
superfície interiors

8.4.3.2.2

Descreva a fonte de poluição, se aplicável.

8.4.4

Poluição adicional
Descrição do Indicador

8.4.4.1

Existem áreas na cidade com poluição significativa do solo (por exemplo,
áreas abandonadas, leitos de rios, áreas agrícolas, etc.)?

8.4.4.1.1

Especificar poluentes adicionais de preocupação: poluentes primários,
suas características e outros fatores que afetam corpos d’água
superficiais interiores

8.4.4.2

Existem atualmente áreas na cidade com poluição térmica significativa
(por exemplo, efeito de ilha de calor)?

8.4.4.2.1

Descreva a fonte / origem da poluição, se aplicável.

8.4.4.3

Existem atualmente áreas na cidade com poluição radioativa significativa
(por exemplo, usinas nucleares, instalações industriais, hospitais, etc.)?

8.4.4.3.1

Especificar poluentes adicionais de preocupação: poluentes primários,
suas características e outros fatores que afetam corpos d’água
superficiais interiores
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8.4.4.4

Existem atualmente áreas na cidade com poluição sonora significativa?

8.4.4.4.1

Descreva a fonte / origem da poluição, se aplicável.

8.4.4.5

Existem atualmente áreas na cidade com poluição luminosa significativa?

8.4.4.5.1

Descreva a fonte / origem da poluição, se aplicável.

8.4.4.6

Outros tipos de poluição não incluídos neste relatório [+]
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Descreva a fonte / origem da poluição, se aplicável.

8.4.5

Monitoramento da qualidade ambiental

8.4.5.1

8.4.5.2

8.4.5.3

Descrição do Indicador

Valor Principal

Valor Secundário (se houver)

Fonte

Data

Existência e monitoramento de inventário de gases de efeito estufa

Não (Em Desenvolvimento)

A cidade já lançou uma segunda licitação (a anterior estava deserta) para seu Inventário de

Agenda2030/

2020

GEE dentro do Plano de Ação Climática.

PMT

Existência, monitoramento e aplicação dos regulamentos de qualidade do

Regulamentos ineficazes, sem

ar

monitoramento ou aplicação

Existência, monitoramento e fiscalização dos regulamentos de qualidade

Regulamentos aprovados,

da água

monitoramento adequado,

PMT

2020

SEMAM

2019

Anexo II: CRPT Indicadores

8.4.4.6.1

aplicação adequada
8.4.5.4

Existência, monitoramento e aplicação de regulamentos relativos aos
tipos adicionais de poluição identificados no Indicador 4.4.4 [+]
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Indicador 8.3: Biodiversidade nativa na cidade

Figura 13: Indicador 8.3. Fonte: CRGP com Global Forest Watch (2020).

TERESINA | INFRASTRUTURA VERDE

Perimetro de Teresina
Pegada Urbana de 2019
Cobertura Vegetal
Cursos d’água

Fonte: CRGP com SEMPLAN e Global
Forest Watch, 2020
N
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Tema Prioritário 1: Gestão Ineficiente do Ciclo da Água.
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Tema Prioritário 1: Gestão Ineficiente do Ciclo da Água
Gestão Ineficiente do Ciclo da Água

Nacional

Política

Nome

Status

Areas

[2001] Estatuto da Cidade - Política

Aprovado

Desenvolvimento

Nacional Urbana

Urbano / Expansão
Urbana

[2012] Política Nacional de Proteção e

Aprovado

DRR

[2010] Sistema Nacional de Defesa Civil

Aprovado

DRR

[2017] Plano Nacional de Recuperação

Aprovado

Natural Buffers

Defesa Civil

da Vegetação Nativa
[2017] Política Nacional de

Protection
Aprovado

Regularização Fundiária
Plano

[2017] Plano Nacional de Recuperação

Acessibilidade
Aprovado

da Vegetação Nativa (Planaveg)
[1997] Plano Nacional de Recursos

Posse de habitação/
Proteção de Tampões
Naturais

Aprovado

IWRM

Em

Posse de habitação/

Implementação

Acessibilidade

Hídricos
Iniciativa

[2020] PRÓ-MORADIA

[2019] Cidades em avanço -

Implementado

[xxxx] S2iD (Sistema Integrado de

IWRM, Prevenção de
Inundações, DRR

Saneamento
Implementado

DRR

Aprovado

DRR

[2020] Programa Nacional de Habitação

Em

Posse de habitação/

(Minha Casa Verde Amarela)

Implementação

Acessibilidade

[2000] Política Estadual de Recursos

Aprovado

IWRM

Aprovado

Posse de habitação/

Informação sobre Desastres)
[2012] Sistema Nacional de Defesa e
Proteção Civil

Supra
Local

Política

Hídricos
[2019] Política de Regularização
Fundiária Urbana no Piauí
Plano

[2010] Plano Estadual de Recursos

Acessibilidade
Aprovado

IWRM

Hídricos
Iniciativa

[2020] Minha Casa Legal (Formalização

Implementado

da posse de terra). Já finalizado.
[2020] Piauí integrado e sustentável

Posse de habitação/
Acessibilidade

Aprovado

(Dentro do Piauí PPA)

Posse de habitação/
Acessibilidade , DRR,
Proteção de Tampões
Naturais, IWRM

[2019] Moradia para Todos
(Microcrédito para Melhoria da
Habitação)
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Aprovado

Posse de habitação/
Acessibilidade

Política

Nome

Status

Areas

[2019] Política de regularização

Aprovado

Posse de habitação/

fundiária urbana de Teresina
[2015] Lei do Perímetro Urbano

Acessibilidade
Aprovado

Desenvolvimento
Urbano / Expansão
Urbana

Plano

[2013] PLHIS -Plano Local de Habitação

Aprovado

de Interesse Social
[2015] Lei de Drenagem

Posse de habitação/
Acessibilidade

Aprovado

Prevenção de
Inundações

[2015] Plano de Drenagem Urbana

Aprovado

Prevenção de
Inundações

[2016] Plano Municipal de Saneamento

Aprovado

IWRM
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Gestão Ineficiente do Ciclo da Água

Básico
[2019] Plano de Regularização

Posse de habitação/

Fundiária

Acessibilidade

[2020] Plano Diretor de

Aprovado

Desenvolvimento Urbano de Teresina

Desenvolvimento
Urbano / Expansão
Urbana

Iniciativa

[2020] Estratégias de Soluções de Base

Em

Prevenção de

Natural Teresina

Desenvolvimento

Inundações
Proteção de Tampões
Naturais

[2019] Avançar Cidades- Saneamento -

Em

IWRM, Proteção de

Teresina

Desenvolvimento

Tampões Naturais,
DRR

[Em andamento] Projeto de

Em

Posse de habitação/

Regularização Fundiária

Implementação

Acessibilidade

[2019] REURB

Em

Posse de habitação/

Implementação

Acessibilidade

[2013-Em andamento] Programa

Em

Proteção de Tampões

Teresina Mais Verde

Implementação

Naturais

[2013-Em andamento] Projeto

Em

Prevenção de

Urbanismo da Vila da Paz

Implementação

Inundações
Proteção de Tampões
Naturais

[2019] Sistema de Drenagem not Portal

Em

Prevenção de

da Alegria (residential Torquato Neto)

Desenvolvimento

Inundações, DRR

[2020] PPP Sistema de Drenagem

Em

Prevenção de

Desenvolvimento

Inundações

[2006- Em andamento] Programa

Em

Prevenção de

Lagoas do Norte

Implementação

Inundações
Proteção de Tampões
Naturais, DRR
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Tema Prioritário 2: Desequilíbrio Ecossistêmico
Desequilíbrio Ecossistêmico

Nacional

Política

Nome

Status

Areas

[2010] Política Nacional de

Aprovado

Resíduos Sólidos

Aprovado

Desertificação , Secas

Aprovado

Contaminação da Água

Resíduos Sólidos
[2015] PANBrasil
[2007] Política
Nacional para
Saneamento
Básico
[2009] Política Nacional em

Aprovado

Mudança Climática
Plano

[1997] Plano Nacional de

Ondas de Calor, Ação
para o Clima

Aprovado

Contaminação da água

Aprovado

Secas

Aprovado

Ação para o Clima, Secas

[Em andamento] ICMS Ecológico

Implementado

Ação Ambiental

[2010] PAE Piauí

Em

Desertificação , Secas

Recursos Hídricos
[2015] Plano de contingência
para emergências de saúde
pública devido à seca
Iniciativa

Supra
Local

Política

[2011] Política de Estado sobre
Mudança Climática e Combate
à Pobreza

Plano
Iniciativa

Implementação
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Local

Política

Nome

Status

Areas

[2009] Eliminação de resíduos

Aprovado

Resíduos Sólidos

Aprovado

Perda de Vegetação

Aprovado

Resíduos sólidos, águas

tecnológicos
[2014] Lei 4555/2014
Obrigação de florestamento em
empreendimentos urbanos de
baixa densidade
Plano

[2016] Plano Municipal de
Saneamento Básico
[2018] Plano Municipal de

residuais
Aprovado

Resíduos Sólidos

[2020] Plano Municipal de

Em

Perda de Vegetação

Arborização

Desenvolvimento

[2020] Plano Diretor de

Aprovado

Consumo da Terra

[2020] Mulheres pelo clima -

Em

Resíduos Sólidos

Reciclagem

Desenvolvimento

[2013] Programa de Resíduos

Implementado

Resíduos Sólidos

Implementado

Resíduos Sólidos

[2019] Reestruturação e criação

Em

Infraestrutura Verde,

de parques ambientais

Desenvolvimento

Onda de Calor e Ações

Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos
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Desequilíbrio Ecossistêmico

Desenvolvimento Urbano de
Teresina
Iniciativa

Zero
[Em andamento] Programa de
Reciclagem Teresina

Climáticas
[2020] Estratégias de Soluções

Em

Perda de Vegetação,

de Base Natural Teresina

Desenvolvimento

Baixa Emissão,
Infraestrutura Verde,
Ondas de Calor, Ação
para o Clima

[2020] GEF RIDE Grande

Em

Perda de Vegetação, Baixa

Teresina

Desenvolvimento

Emissão, Infraestrutura
Verde, Ondas de Calor,
Ação para o Clima

[2014] Adotar o Programa Verde

Implementado

Perda de Vegetação,
Ondas de Calor

[2020] Mulheres pelo Clima -

Em

Infraestrutura Verde, Ondas

Jardins Urbanos

Desenvolvimento

de Calor, Ação para o Clima

[2020] Plano de Ação Climática

Em

Baixa Emissão,

de Teresina

Desenvolvimento

Infraestrutura Verde, Ondas
de Calor, Ação para o Clima

[xxxx] Projeto Uma árvore em
minha vida

Implementado

Perda de Vegetação,
Baixa Emissão, Ação
para o Clima
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Tema Prioritário 3: Baixo desempenho econômico
Baixo Desempenho Econômico
National

Política

Nome

Status

Areas

[2012] Política Nacional de Mobilidade

Aprovado

Mobilidade

Aprovado

Economia

Urbana
[2008] Lei Nacional dos
Microempreendedores
Plano

[2019] Plano de Ação da Indústria 4.0

Informal
Aprovado

Gerenciamento
da cadeia de
fornecimento,
Atratividade

[2019] PRDNE (Plano de

Aprovado

Gerenciamento

Desenvolvimento Regional do

da cadeia de

Nordeste)

fornecimento,
Atratividade

Iniciativa

[2007] REDESIM

Implementado

Eficiência de Serviços
Públicos

[2017] Brasil Eficiente

Implementado

Eficiência de Serviços
Públicos

[2020] PRONAMPE

Implementado

Negócios e Empregos

[2020] BNDES Linha de crédito para

Implementado

Negócios e Empregos

2017] Avançar Cidades- Mobilidade

Implementado

Mobilidade

[2017] REFROTA

Implementado

Mobilidade

[2016] Piaui 2050 (Plano de

Aprovado

Gerenciamento

pequenas empresas

Supra
Local

Política
Plano

Desenvolvimento a Nível Estadual)

da cadeia de
fornecimento,
Atratividade

[2020] PPA/Piaui 2020-2023

Aprovado

Gerenciamento
da cadeia de
fornecimento,
Atratividade

Iniciativa

[2016] Piauí Digital

Implementado

Eficiência de Serviços
Públicos

Local

Política

[2015] Conselho Municipal de

Aprovado

Negócios e Empregos

Aprovado

Eficiência de Serviços

Emprego de teresina - COMETE
Plano

[2017] Plano Municipal para
Parcerias Público-Privadas
[2011] Plano de Desenvolvimento
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Públicos
Aprovado

Diversificação da

Integrado para o Turismo Sustentável

Economia, Negócios e

(PDITS)

Empregos

[2015] Plano Diretor de Ciclismo

Aprovado

Mobilidade

[2020] Plano Sustentável de

Em

Mobilidade

Mobilidade Urbana

Desenvolvimento

Local

Iniciativa

Nome

Status

Areas

[2018-2020] INTHEGRA (Sistema BRT)

Implementado

Mobilidade

[2018] Euroclima + Inovação para

Em

Mobilidade

Melhor Mobilidade

Implementação

[2019] IDB/Brazil DOT Technical

Em

Mobilidade,

Cooperation

Implementação

Desenvolvimento
Urbano/ Expansão
Urbana

[2015-Em desenvolvimento] Programa

Implementado

Gestão Cidadã

Financiamento
Municipal

[2018-Em desenvolvimento] Programa

Em

Mobilidade,

Sustentável de Teresina

Implementação

Desenvolvimento
Urbano,
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Baixo Desempenho Econômico

Eficiência de
Serviços Públicos
[Em desenvolvimento] Empresa Fácil

Implementado

Eficiência de
Serviços Públicos

[2018-Ongoing] Construa Fácil

Implementado

Eficiência de Serviços
Públicos

[2020] Teresinense Digital

Implementado

Eficiência de Serviços
Públicos

[Em desenvolvimento] Colab Teresina

Implementado

Eficiência de Serviços
Públicos

[2018-Em desenvolvimento] Programa

Em

Eficiência de Serviços

Municipal de Treinamento (CAF)

Desenvolvimento

Públicos

[2018-Em desenvolvimento] Plano de

Em

Eficiência de Serviços

Dados Abertos de Teresina

Desenvolvimento

Públicos

[Em desenvolvimento] Banco Popular

Implementado

Diversificação da

de Teresina (BP)

Economia, Negócios e
Empregos

[2019] Projeto Empreende Bairro

Implementado

Diversificação da
Economia, Negócios e
Empregos

[2019- Em desenvolvimento]

Em

Diversificação da

Programa THEch

Implementação

Economia

[2015] Teresina Competitiva

Em

Diversificação da

Desenvolvimento

Economia, Negócios e
Empregos

Promoção e Atração de Investimentos

Implementado

Negócios e Empregos

[2020] Teresina Ativa (Recuperação

Em

Negócios e Empregos

Econômica - Covid-19)

Desenvolvimento

[2020] Tecnologia Comercial e Criativa

Em

Privados

Negócios e Empregos

Implementação
[Em desenvolvimento] Programas de

Em

treinamento profissional na FWF

Implementação

Negócios e Empregos
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Anexo IV

Relatório de Impacto do
Orçamento Municipal da Covid-19
Prefeitura Municipal de Teresina
Despacho 29/2020 - ASS-TEC-SEMF
Teresina, 27 de Outubro 2020
Em atenção ao solicitado através do Ofício NO 1355/2020 - GAB-SEMPLAN (1212460) proferido no Processo SEI no
00046.002668/2020-18, e ao despacho 714/2020 - CERM-SEMF (1254824), seguem os dados referente ao impacto
financeiro da pandemia de COVID na economia do Município de Teresina explanando sobre as projeções de receita
para o ano de 2020.
Tendo em vista a atual conjuntura mundial, onde se vive uma realidade de crise econômica, relacionada à pandemia
do novo coronavírus (Covid-19) tornando mais incerta as projeções de receita, a SEMF busca realizar análise com o
objetivo de mensurar de forma técnica o impacto na arrecadação a nível municipal observando os fatores que tangem
a receita do Município de Teresina. O trabalho de Projeção, visa estabelecer critérios e regras com o intuito de dar
confiabilidade e consistência as estimativas de receitas com Recurso Próprio
A metodologia utilizada para a projeção da receita envolve o uso de indicadores conjunturais divulgados pelo Banco
Central, via Boletim Focus, bem como por outras instituições nacionais e internacionais, tendo como principais
balizadores da projeção, o Produto Interno Bruto (PIB) e o Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além da
análise de elasticidade de cada receita em relação a estes indicadores. Não obstante, são projetados os impactos
resultantes de ações desenvolvidas no âmbito da SEMF, alterações normativas, e as peculiaridades inerentes a cada
uma das receitas.
O ano corrente (2020) conta ainda com algumas medidas excepcionais, adotadas tanto pela esfera municipal,
como pela esfera estadual e federal para tentar amenizar o impacto negativo na economia, como a prorrogação da
data de vencimento do pagamento do IPTU e do IPVA, mantendo assim a oportunidade de o contribuinte obter o
desconto do pagamento pela cota única. E, em âmbito Federal, através da Recomposição do FPM (MP 938/2020)
e auxílios Financeiro aos Municípios pela LC no 173/2020, em razão da emergência de saúde pública. Abaixo, os
cenários projetados antes e durante a pandemia, neste último, considerando circunstâncias mais conservadoras e
mais otimistas.
1. Cenário 1: O primeiro cenário projetado para a arrecadação de 2020, elaborado em julho de 2019, tinha como
indicadores, o crescimento do PIB 2,3 % e o IPCA em 4% que resultou em um valor previsto na ordem de
R$1.710.185.635,67.
2. Cenário 2: O segundo cenário foi elaborado em maio de 2020, já durante a pandemia, considerando que a
conjuntura econômica teria ao final do ano, uma retração de 7% na sua produção e com uma inflação (IPCA) de
1,59 00, que resultaria no montante previsto em R$ 1.530.128.092,40, que resultando numa redução de 10,5% frente
ao projetado anteriormente.
3. Cenário 3: O terceiro cenário, elaborado concomitantemente a reabertura parcial da economia mostra uma
situação de recuperação, tendo em vista uma melhoria dos indicadores, com o PIB apontando para -4,8% e IPCA
com expectativa de 3,4% resultando uma expectativa de receita na ordem de R$ 1.568.050.953,63.
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suavizar o efeito negativo da pandemia na economia dos Estados e Municípios. Para o município de Teresina em
específico, foram repassados até outubro de 2020 o montante de R$111.326.219,44 de recurso extra. Sendo R$
39.610.331

através da Recomposição do FPM (MP 938/2020) e de auxílios Financeiro aos Municípios pela LC

110173/2020.

Projeção de Receita 2020
Cenários

Projetado

Recurso Extra

Total em cada Cenário

Cenário 1

1.710.185.635,67

---

1.710.185.635,67

Cenário 2

1.530.128.092,40

111.326.219,44

1.641.454.311,84

Cenário 3

1.568.050.953,63

111.326.219,44

1.679.377.173,07

Anexo IV: Relatório de Impacto do Orçamento Municipal da Covid-19

O quadro "Projeção de Receita 2020" mostra cada cenário descrito somado aos recursos extras, que serviram para
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Projeções de Mudanças
Climáticas para Teresina

Figura 1

Painel superior: Série temporal da temperatura média anual projetada da superfície [°C]
em Teresina durante o século XXI para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5). A área colorida
sombreada representa a região entre os valores mínimo e máximo dentro do conjunto multimodelo. Este intervalo fornece uma estimativa da incerteza relacionada à variabilidade natural,
ou seja, a variação interanual para um determinado ano pode cair dentro desta área sombreada.
A linha cinza horizontal indica a temperatura média anual para o período histórico. Painel inferior:
Variação média anual projetada da temperatura superficial [°C] para o período 2071-2100 em
relação ao período de referência (1980-2000) para os dois cenários. Os valores positivos indicam
um aumento da temperatura no futuro. Fonte: Lobelia.

Figura 2

Mudança prevista da sazonalidade para a Temperatura Diária mínima (esquerda), média (
centro) e máxima ( direita) para diferentes períodos e cenários. Fonte: Lobelia.

Figura 3

Número médio de noites tropicais por estação para diferentes períodos e cenários. Uma noite
tropical é definida como um dia com uma temperatura mínima acima de 20°C. As projeções
climáticas para Teresina mostram uma ocorrência quase permanente de noites tropicais ao
longo de todo o ano. Fonte: Lobelia.

Figura 4

Número médio (superior) e duração em dias (inferior) de ondas de calor para diferentes períodos
e cenários. Fonte: Lobelia.

Figura 5

Painel superior: Série temporal da precipitação média anual projetada diariamente [mm/dia]
em Teresina durante o século XXI para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5). A área colorida
sombreada representa a região entre os valores mínimo e máximo dentro do conjunto multimodelo. Este intervalo fornece uma estimativa da incerteza relacionada à variabilidade natural,
ou seja, a variação interanual para um determinado ano pode cair dentro desta área sombreada.
A linha cinza horizontal indica a precipitação média anual para o período histórico. Painel inferior:
Média anual projetada da variação percentual da precipitação [%] para o período 2071-2100
em relação ao período de referência (1980-2000) para os dois cenários. Os valores negativos
indicam menos precipitação no futuro. Fonte: Lobelia.

Figura 6

Ciclo sazonal da precipitação diária projetada [mm/dia] em Teresina (topo) e mudança relativa
[%] em relação ao período histórico [fundo] para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5) e períodos
diferentes. Fonte: Lobelia.

Figura 7

Duração média dos períodos de seca [dias] em Teresina (topo) e mudança relativa [%] em relação
ao período histórico [fundo] para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5) e períodos diferentes.
Fonte: Lobelia.

Figura 8

Precipitação máxima diária média para cada estação [mm/dia] (topo) e variação relativa [%]
em relação ao período histórico [fundo] para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5) e períodos
diferentes. Fonte: Lobelia.

Anexo V: Projeções de Mudanças Climáticas para Teresina

Lista de Figuras

459

Anexo V: Projeções de Mudanças Climáticas para Teresina

Anexo V

Projeções de Mudanças Climáticas para Teresina
Projeções Futuras de Mudanças climáticas,
impactos e vulnerabilidade na cidade de Teresina (Brasil)
até o final do século 21
A cidade de Teresina (capital do Estado do Piauí, Brasil), localizada a 72 m acima do nível do mar, na parte Nordeste da
América do Sul, tem um clima tropical (AW - de acordo com a classificação Koeppen-Geiger), com estações distintas:
uma estação seca (com temperatura muito quente) entre maio e dezembro; uma estação chuvosa entre dezembro e
maio; uma estação quente entre agosto e novembro e uma estação amena entre janeiro e junho. A cidade apresenta
múltiplos fatores de estresse derivados de atividades antrópicas relacionadas, por exemplo, à mudança no uso da
terra ou exacerbadas pela recente variabilidade e mudança climática. Globalmente, a cidade está localizada na parte
nordeste da América do Sul, uma região que experimentou uma maior frequência na ocorrência de dias e noites
quentes, bem como fortes precipitações, e uma diminuição na duração de estiagens e secura (por exemplo, Dai, 2011;
Donat et al., 2013). A temperatura do ar já está aumentando na cidade devido tanto à mudança climática quanto ao
efeito de ilhas de calor urbano.

Metodologia
A fim de fornecer um indicador realista da mudança climática projetada para uma determinada área local (isto é,
uma cidade), os modelos climáticos selecionados devem ser capazes de reproduzir os padrões climáticos locais. Isto
implica que os modelos de circulação global (GCM) comumente usados no relatório do IPCC, com uma resolução
espacial típica menor que 1° (>100km), não podem ser usados diretamente nas avaliações de impacto. Ao invés disso,
os modelos de circulação regional (RCM) simulam o clima para uma determinada parte do globo, geralmente um
continente, com uma resolução espacial muito mais alta. Esta resolução mais alta permite uma reprodução mais
precisa da elevação da superfície e, por sua vez, uma simulação mais realista dos padrões climáticos em pequena
escala de locais específicos na Terra. Ainda assim, os RCMs exigem GCMs como parâmetros condicionantes para
suas simulações. Assim, cada projeção climática é gerada por um modelo regional conduzido por um modelo global.
A combinação de diferentes RCMs e GCMs fornece um conjunto amplo de projeções futuras plausíveis que, por sua
vez, permite o cálculo de estatísticas robustas para a estimativa do sinalizador da mudança climática.
Neste caso, é utilizado um conjunto multi-modelo de 4 projeções climáticas regionais do domínio CORDEX da América
do Sul com uma resolução espacial de 0,22° (~22km) e uma resolução temporal diária (ver Tabela 1). As mudanças
projetadas descrevem as possíveis evoluções futuras do clima urbano local para os próximos 80 anos, ao longo de três
horizontes temporais (futuro próximo - 2011-2040; médio prazo - 2041-2070; e longo prazo - 2071-2100), em relação
ao clima de base 1980-2000. As projeções cobrem as mudanças esperadas na temperatura do ar (média, máxima e
mínima), precipitação e alguns extremos associados definidos abaixo.
O resultado de qualquer modelo climático deve ser sempre ajustado através de observações, a fim de assegurar que
representa as estatísticas observadas do clima passado e assim aumentar a confiabilidade das projeções para o clima
futuro. Nesta avaliação, corrigimos o viés médio anual de cada um dos modelos climáticos antes de gerar o conjunto
de vários modelos. Utilizamos como referência observacional a reanálise ERA5 comumente utilizada pelo ECMWF.
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1

2

3

4

Modelo de Circulação Global

Modelo de Circulação Regional

MOHC-HadGEM2-ES

REMO2015

MetOffice Haddley Center UK

Climate Service Center, Germany

NCC-NorESM1-M

REMO2015

Norwegian Climate Centre, Norway

Climate Service Center, Germany

NCC-NorESM1-M

RegCM4-7

Norwegian Climate Centre, Norway

National Center for Atmospheric Research, USA

MPI-M-MPI-ESM-LR

REMO2015

Max Planck Institute for Meteoroly, Germany

Climate Service Center, Germany

Tabela 1: Lista de modelos climáticos regionais utilizados neste estudo, com instituições científicas desenvolvedoras. Cada
projeção climática é gerada por um RCM específico acionado por um GCM específico. Fonte: Lobelia.

Anexo V: Projeções de Mudanças Climáticas para Teresina

Projeção

São considerados dois diferentes cenários de emissão correspondentes aos Caminhos de Concentração Representativa
do IPCC-AR5 (RCPs). De um lado, o RCP2.5 representa um cenário de mitigação rigoroso que implica uma grande
mudança no sistema sócio-econômico global, a fim de reduzir as emissões líquidas globais de CO2 para 0 até o ano
2050. O RCP2.5 tem como objetivo manter o aquecimento global médio abaixo de 2°C. Por outro lado, o cenário de
manutenção do status quo é representado pelo RCP8.5, que representa um caminho sem esforços adicionais para
limitar emissões.
Enquanto os valores médios de temperatura e precipitação mostram uma mudança significativa nas projeções
climáticas, é a mudança na ocorrência e intensidade dos extremos climáticos (dentro de escalas de tempo diárias)
onde as projeções futuras mostram uma alteração mais drástica em relação ao período histórico. Os índices climáticos
extremos utilizados nesta avaliação seguem as definições seguintes.

Ϙ

Noites tropicais (TR): É o número médio de dias por estação cuja temperatura mínima diária está acima de 20°C.

Ϙ

Onda de calor (HW): Uma onda de calor é definida para cada estação como um evento quente persistente de dias
consecutivos com temperatura máxima acima do percentil 90 da estação correspondente do período de referência
(aqui durante 1980-2000).

Ϙ

Duração das ondas de calor (HWD90): É a duração média em dias de ondas de calor por estação

Ϙ

Número de ondas de calor (HWN90): É o número médio de eventos de ondas de calor por estação.

Ϙ

Duração do período seco ou Dias secos consecutivos (CDD): É o número de dias consecutivos com precipitação
abaixo de 1mm/dia por estação.

Ϙ

Duração do período chuvoso ou Dias chuvosos consecutivos (CWD): É o número de dias consecutivos com
precipitação acima de 1mm/dia por estação.

Ϙ

Precipitação intensa (R10mm): É o número de dias com precipitação diária acima de 10mm/dia por estação.

Ϙ

Precipitação muito intensa (R20mm): É o número de dias com precipitação diária acima 20mm/dia por estação.

Ϙ

Precipitação máxima diária sazonal (Rx1 dia / Rx5 dia): É a quantidade máxima de precipitação diária durante 1 ou
5 dias consecutivos por estação.

Temperatura do Ar e Temperaturas Extremas
Espera-se que as temperaturas médias anuais aumentem significativamente para ambos os cenários (RCP2.6 e
RCP8.5), embora com uma clara distinção entre eles (figura 1). No cenário mais favorável (RCP2.6), um aumento
consistente da temperatura é observado até meados do século, onde a mudança positiva máxima em torno de
um pouco acima de 1°C é observada. Note que este máximo em temperatura média corresponde ao momento em
que as emissões de gases de efeito estufa são impossibilitadas de permanecer neutras neste cenário. Uma leve
diminuição da temperatura é observada durante a segunda metade do século XXI, terminando com uma mudança
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média de temperatura um pouco abaixo de 1°C. Em contrapartida, sob o cenário RCP8.5, um aquecimento constante
é claramente evidente durante todo este século. A mudança na temperatura média anual até 2100 atinge 4°C com o
conjunto de vários modelos em torno de 3°C no mínimo.

Figura 1: Painel superior: Série temporal da temperatura média anual projetada da superfície [°C] em Teresina durante o século
XXI para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5). A área colorida sombreada representa a região entre os valores mínimo e máximo
dentro do conjunto multi-modelo. Este intervalo fornece uma estimativa da incerteza relacionada à variabilidade natural, ou seja, a
variação interanual para um determinado ano pode cair dentro desta área sombreada. A linha cinza horizontal indica a temperatura
média anual para o período histórico. Painel inferior: Variação média anual projetada da temperatura superficial [°C] para o período
2071-2100 em relação ao período de referência (1980-2000) para os dois cenários. Os valores positivos indicam um aumento da
temperatura no futuro. Fonte: Lobelia.

As temperaturas médias mensais em Teresina estão projetadas para aumentar ligeiramente ao longo do ano sob o
cenário de baixas emissões (RCP2.6) em 0,6°C a 1,1°C até os anos 2040, 0,9°C a 1,8°C até os anos 2070 e 0,8°C a
1,4°C até o final de 2100. As projeções climáticas induzidas na RCP2.6 indicam que o maior aquecimento na área de
Teresina é esperado no médio-prazo (2041-2070). Sob o cenário de altas emissões (RCP8.5), as temperaturas médias
são projetadas para aumentar drasticamente, especialmente no médio (2041-2070) e longo prazo (2071-2100), de 1,7°
a 2,9°C e 2,6° a 4,8°C, respectivamente. Independentemente do cenário selecionado, o maior aquecimento é projetado
entre junho e dezembro na zona em questão (especialmente em novembro e dezembro), tornando a estação quente
do ano mais longa e ainda mais quente do que no clima atual (Fig. 2).
Espera-se que os dias e as noites na cidade se tornem particularmente quentes, exacerbando o estresse térmico
e o desconforto bioclimático. O estresse térmico diurno deverá aumentar consideravelmente no final da estação
quente na cidade, devido a um aumento estimado nas temperaturas máximas de até 2,0°C sob RCP2,6 em dezembro
(2041-2070) e até 4,7°C sob RCP8,5 em novembro (2071-2100). Comparativamente, durante a noite, o aumento do
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temperaturas mínimas de 1,5°C sob a RCP2.6 (2041-2070) e 4,6°C sob a RCP8.5 (2071-2100).
Uma indicação adicional do aumento do estresse térmico com a mudança climática é fornecida pelas temperaturas
mensais máximas recordes que são projetadas para aumentar notavelmente sob o cenário de altas emissões (RCP8.5),
especialmente no horizonte de tempo distante (2071-2100). O intervalo entre junho e dezembro (sobrepondo a maior
parte da estação quente nas condições climáticas atuais) é projetado para experimentar os maiores aumentos, de
4,1°C em junho e setembro para 4,6°C em dezembro, o que determinará temperaturas médias diurnas recordes de
mais de 36° (julho) ou mesmo 40°C (agosto a dezembro), bem acima daquelas do período histórico.
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estresse térmico futuro também é importante, especialmente em novembro, em resposta a um aumento estimado nas

Figura 2: Mudança prevista da sazonalidade para a Temperatura Diária mínima (esquerda), média ( centro) e máxima ( direita) para
diferentes períodos e cenários. Fonte: Lobelia.

No intervalo de junho-agosto (o melhor período de visita turística do ano), a temperatura média subirá até 1,4°C sob
o cenário de baixa emissão e até 3,8°C sob o de alta emissão e espera-se uma exposição crescente da população ao
tempo mais quente e úmido tanto de dia quanto de noite. No final do século 21, as temperaturas médias mensais de
outubro (o mês mais quente do ano) deverão atingir valores de até 33°C sob RCP2,6 e 36°C sob RCP8,5. Para o mês
mais frio do ano (fevereiro), projeta-se que a elevação média da temperatura aumente moderadamente, até valores de
26°C sob a RCP2.6 e cerca de 29°C sob a RCP8.5.
Um aumento dramático na frequência e duração de extremos de tempo quente é esperado na área da cidade de
Teresina.
A freqüência de noites tropicais (temperaturas mínimas diárias acima de 20°C) em Teresina aumentará no início da
estação quente (entre junho e agosto) com 12-13% (correspondendo a um aumento médio de 12-14 noites tropicais a
mais durante a estação quente) sob o cenário de baixas emissões e entre 12 a 18% (correspondendo a 12-18 noites)
sob o cenário de altas emissões (Fig. 3). Estima-se que esta mudança contribuirá para o aumento do estresse térmico
noturno e do desconforto bioclimático em toda a cidade, já aumentado pelo efeito de ilhas de calor. Durante o resto
do ano, as noites tropicais também se tornarão mais freqüentes, mas o indício de mudança é visivelmente mais fraco
em ambos os cenários de emissão: 1,4-1,6% entre março e maio, cerca de 1,2% de dezembro a fevereiro e cerca de
0,1% entre setembro e novembro nos dois últimos terços do século (RCP2,6); 0,8 a 2,2% entre março e maio, 1,2% entre
dezembro e fevereiro nos mesmos horizontes de tempo futuro (RCP8,5). Vale mencionar, que em ambos os cenários
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de emissão, a frequência de noites tropicais em Teresina é projetada para aumentar pelo menos no intervalo de março
a maio (0,2% na RCP2.6 e 0,8% na RCP8.5) ou mesmo para diminuir ligeiramente no futuro (com não mais de 1,4%)
entre dezembro e fevereiro (no final da estação fria) e de setembro a novembro (no final da estação quente).

Figura 3: Número médio de noites tropicais por estação para diferentes períodos e cenários. Uma noite tropical é definida como um
dia com uma temperatura mínima acima de 20°C. As projeções climáticas para Teresina mostram uma ocorrência quase permanente
de noites tropicais ao longo de todo o ano. Fonte: Lobelia.

Os eventos de ondas de calor representam um dos impactos mais evidentes do aquecimento global. Como descrito
na metodologia, as ondas de calor são definidas como episódios quentes persistentes que ultrapassam um certo
limiar definido a partir do clima do período histórico (1980-2000). Em um clima mais quente, este limiar constante
será sistematicamente ultrapassado, como mostra claramente a figura 4. A ocorrência de ondas de calor durante o
período de referência foi inferior a 0,3 eventos por estação com uma fraca sazonalidade. Para o futuro projetado, o
enorme aumento de eventos de calor extremo é alarmante. O número de ondas de calor aumentará de 0,5 para mais
de 2 eventos por estação. Isto representa um fator de aumento entre 2 a 10 vezes em relação ao período de referência.
Curiosamente, este aumento ocorrerá nos dois cenários. O número de ondas de calor (intervalos de tempo persistentes
de extremo calor diurno) está aumentando ligeiramente até o final do século 21, sem mudanças evidentes entre os
dois cenários. A mudança projetada na frequência das ondas de calor é de +1-2 casos por estação em ambos os
cenários. Os maiores aumentos são esperados durante o intervalo setembro-novembro (no final da estação quente),
em todos os três horizontes temporais futuros (RCP2.6), assim como de dezembro a agosto até 2070 e até o final de
2100 e de setembro a novembro até 2041-2070 (RCP8.5).
Entretanto, a mudança mais dramática relacionada às ondas de calor pode ser observada a partir da duração desses
eventos. A Figura 4 mostra que as ondas de calor durarão de uma média de poucos dias no final do século anterior
a muito mais de 10 dias durante a estação quente na segunda metade do século XXI. Na verdade, sob o RCP8.5 a
partir de 2040, mais da metade da estação quente (de junho a novembro) se tornará uma onda de calor permanente
considerando a definição do que foi uma onda de calor no século XX.
As projeções climáticas sugerem que as ondas de calor na cidade de Teresina aumentarão consideravelmente em sua
duração. Os mais visíveis aumentos são previstos no final da estação quente, de setembro a novembro, em ambos os
cenários, na faixa de 10 a 21 dias sob a RCP2.6 e de 17 a 75 dias sob a RCP8.5 (Fig. 4). Como mostrado anteriormente,
os cenários 2041-2070 (RCP2.6) e 2071-2100 (RCP8.5) são os horizontes temporais nos quais se projeta a maiores
mudanças na duração das ondas de calor. As ondas de calor se tornarão mais persistentes durante todo o ano,
mas a mudança esperada é menor do que a estimada para o intervalo de setembro-novembro. Sob RCP2.6 estas
mudanças são geralmente inferiores a 12 dias sob RCP2.6. O cenário de altas emissões mostra um quadro diferente
especialmente para a metade (2041-2070) e o futuro distante (2071-2100), quando as taxas crescentes de duração
das ondas de calor se mantém suficientemente grandes também durante a estação fria do ano, cobrindo o intervalo
janeiro-junho (14 a 28 dias na metade do futuro e 30 a 62 dias no futuro distante).
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Figura 4: Número médio (superior) e duração em dias (inferior) de ondas de calor para diferentes períodos e cenários. Fonte: Lobelia.

Precipitação E Extremos De Precipitação
As mudanças previstas para a precipitação não são tão significativas quanto para a temperatura na área de Teresina
(figura 5). Apresentam, em geral, uma redução na média diária de precipitação em ambos os cenários. Entretanto, esta
redução ocorre principalmente durante a estação seca, enquanto a mudança projetada durante a estação chuvosa,
especialmente sob o cenário RCP8.5, mostra um sinal positivo e um maior valor absoluto (figura 6). Em 2100, a
mudança na intensidade da precipitação pode variar entre -33,6% a +6,6% sob a RCP2,6 e entre -93,7% e +23,3% sob
a RCP8,5.
No futuro, Teresina enfrentará menos precipitação durante a maior parte do ano sob ambos os cenários de emissão.
Sob a RCP2.6, a estação chuvosa na região (dezembro a maio) acumulará menos precipitação do que nas condições
atuais, especialmente em seu início, que apresenta quedas máximas entre 2041-2070 (dezembro -22,8%). Neste
cenário, alguns pequenos aumentos também são previstos, embora somente no futuro próximo (2011-2040), que
serão inferiores a 10%: em março (+6,6%) e em janeiro (+2,0%). A estação seca do ano (geralmente durando de maio
a dezembro) deve ficar ainda mais seca, particularmente em junho (com uma queda máxima de -30,6% em relação a
2041-2070) e no final de setembro a outubro (por exemplo, a queda máxima para setembro é de -44,3% em relação a
2071-2020, enquanto que a de outubro é de -41,5% em relação a 2041-2070).
As projeções sob o cenário RCP8.5 indicam um quadro diferente da evolução futura da precipitação na área de interesse.
Prevê-se que a estação seca se torne consideravelmente seca no médio e longo prazo, com picos de precipitação
diminuindo em junho (44 a 53%) e outubro (73 a 94%). Durante a época chuvosa (dezembro a maio), a precipitação
deverá aumentar entre janeiro e março no futuro próximo (2,9 a 4,2%) e no futuro médio (0,9 a 16,4%) e no intervalo
janeiro-fevereiro no futuro distante (11,8 a 23,3%). Em outras palavras, estima-se que a metade da estação chuvosa em
Teresina se tornará mais chuvosa sob a RCP8.5, especialmente durante os dois últimos terços deste século.

465

Anexo V: Projeções de Mudanças Climáticas para Teresina

Figura 5: Painel superior: Série temporal da precipitação média anual projetada diariamente [mm/dia] em Teresina durante o século
XXI para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5). A área colorida sombreada representa a região entre os valores mínimo e máximo
dentro do conjunto multi-modelo. Este intervalo fornece uma estimativa da incerteza relacionada à variabilidade natural, ou seja, a
variação interanual para um determinado ano pode cair dentro desta área sombreada. A linha cinza horizontal indica a precipitação
média anual para o período histórico. Painel inferior: Média anual projetada da variação percentual da precipitação [%] para o período
2071-2100 em relação ao período de referência (1980-2000) para os dois cenários. Os valores negativos indicam menos precipitação
no futuro. Fonte: Lobelia.

Mais uma vez, as mudanças climáticas médias projetadas descritas para a precipitação média diária (figuras 5 e
6) contrastam com as mudanças significativas esperadas para eventos de precipitação extrema. Um aumento na
duração dos períodos de seca (resultante de períodos de dias consecutivos sem precipitação) é esperado na área
durante todo o ano, em ambos os cenários (Fig. 7). As maiores mudanças positivas são esperadas de dezembro a
maio no médio prazo (2041-2070) sob a RCP2.6 (19 a 26%) e no longo prazo (2071-2100) sob a RCP8.5 (27 a 30%). Um
ligeiro aumento nos períodos secos também é projetado entre setembro e novembro, de cerca de 5% sob a RCP2.6
e na faixa de 10 a 12% sob a RCP8.5. Outras indicações a respeito desta futura tendência climática de secagem são
dadas pela evolução futura da duração dos períodos de chuvas (períodos de dias consecutivos com chuva) até o
final do século 21 (não mostrados). Teresina experimentará uma diminuição generalizada no número máximo de dias
chuvosos consecutivos ao longo do ano, com até 10-20% no médio prazo (RCP2.6) e 10-46% no longo prazo (RCP8.5).
As maiores mudanças são esperadas de setembro a novembro em ambos os cenários.
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Figura 6: Ciclo sazonal da precipitação diária projetada [mm/dia] em Teresina (topo) e mudança relativa [%] em relação ao período
histórico [fundo] para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5) e períodos diferentes. Fonte: Lobelia.

Figura 7: Duração média dos períodos de seca [dias] em Teresina (topo) e mudança relativa [%] em relação ao período histórico
[fundo] para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5) e períodos diferentes. Fonte: Lobelia.
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Os eventos de precipitação extrema projetados mostram um contraste acentuado com o clima geral mais seco
esperado para Teresina durante as próximas décadas. Em geral, Teresina enfrentará chuvas menos abundantes (de
mais de 10 mm ou 20 mm/dia) durante a estação seca, porém o contrário ocorrerá durante a estação chuvosa. É
importante destacar, em termos de riscos climáticos, o impacto do aumento desta intensidade na precipitação intensa
durante a estação chuvosa, em comparação com a também significativa, mas menos sensível, redução de extremos
durante a estação seca.
A diminuição afetará especialmente aqueles meses da estação quente e seca (junho a novembro), quando fortes
chuvas se tornarão visivelmente mais raras tanto no futuro próxima (com diminuições na faixa de 13 a 65%) quanto
no futuro médio (32 a 44%) sob RCP2.6, assim como no futuro médio (35 a 71%) e distante (24 a 64%) sob RCP8.5.
Entretanto, durante o intervalo de dezembro a fevereiro (início da estação chuvosa), projeta-se que Teresina será
afetada por um aumento na frequência de eventos de precipitação intensa. A tendência para uma torrencialidade
crescente de chuvas neste intervalo foi projetada no médio e longo prazo de ambos os cenários, porém sendo mais
forte sob a RCP8.5 (aumento de 14 a 18% na freqüência de eventos de chuvas fortes de pelo menos 20 mm por dia)
(não mostrado).
A tendência futura de aumento da torrencialidade das chuvas em dezembro-fevereiro também é sugerida pelas
projeções de precipitação máxima de 1 dia e 5 dias em ambos os cenários (figura 8). As tendências futuras destes
índices de precipitação extrema são mais pronunciadas nas projeções de médio e longo prazo com o RCP8.5, variando
entre 20-45% para as quantidades máximas de precipitação de 1 dia e entre 16-34% para a precipitação máxima de 5
dias. Para o RCP2.6, as projeções para cima são geralmente abaixo de 14%. Fora deste intervalo de tempo do ano, um
ligeiro aumento (abaixo de 10%) em tais quantidades de precipitação extrema também é esperado no final da estação
chuvosa (de março a maio).
A tendência futura de aumento da torrencialidade das chuvas em dezembro-fevereiro também é sugerida pelas
projeções de precipitação máxima para 1 dia e 5 dias em ambos os cenários (figura 8). As tendências futuras destes
índices de precipitação extrema são mais pronunciadas nas projeções de médio e longo prazo com o RCP8.5, variando
entre 20-45% para as quantidades máximas de precipitação para 1 dia e entre 16-34% para a precipitação máxima de
5 dias. Para o RCP2.6, as projeções para cima são geralmente abaixo de 14%. Fora deste intervalo de tempo do ano,
um ligeiro aumento (abaixo de 10%) nas ocorrências de precipitação extrema também é esperado no final da estação
chuvosa (de março a maio).

Figura 8: Precipitação máxima diária média para cada estação [mm/dia] (topo) e variação relativa [%] em relação ao período histórico
[fundo] para os dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5) e períodos diferentes. Fonte: Lobelia.
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Em resumo, as principais mudanças climáticas futuras na cidade de Teresina indic
am que:
Ϙ

O clima local se tornará mais quente e seco durante a maior parte do ano;

Ϙ

O aquecimento local será significativo tanto durante o período noturno quanto diurno;

Ϙ

As ondas de calor se tornarão mais freqüentes e muito mais persistentes;

Ϙ

As noites quentes (tropicais) se tornarão muito frequentes na maioria dos meses do ano, especialmente em
início da estação quente (intervalo de junho a agosto);

Ϙ

A estação seca se tornará mais seca e mais quente;

Ϙ

A estação quente se tornará mais quente, mais longa e mais seca (especialmente em junho, setembro e outubro);

Ϙ

A precipitação diminuirá durante a maior parte do ano em ambos os cenários de emissão;

Ϙ

Os períodos secos se tornarão mais persistentes, favorecendo a transição gradual para um clima local mais seco;

Ϙ

A freqüência de chuvas fortes e as quantidades de precipitação extrema nas seqüências de 1 e 5 dias aumentarão
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Mensagens-chave

significativamente (20%-40%) no intervalo de dezembro a fevereiro (início da estação chuvosa), especialmente na
metade e no longo prazo sob a RCP8.5; um ligeiro aumento nas quantidades de precipitação extrema também é
esperado no final da estação chuvosa (de março a maio).

Impactos Futuros e Vulnerabilidades Estimados em Teresina Devido à
Mudança Climática
Espera-se que as futuras mudanças climáticas agravem os problemas ambientais, de saúde e urbanos existentes e
aumentem os riscos, especialmente para as comunidades que já vivem em condições vulneráveis.

Ϙ

O aumento dos riscos à saúde devido ao aumento do estresse térmico e dos efeitos das ilhas de calor urbano,
em resposta ao aumento significativo da temperatura tanto diurna quanto noturna; prevê-se riscos adicionais para
residentes e turistas devido à crescente frequência de noites quentes (tropicais) e à duração das ondas de calor;

Ϙ

O clima é um importante motor da atual distribuição e incidência da dengue (Menezes et al., 2014), bem como um
importante co-fator da malária (Githeko et al., 2000). Epidemias importantes em Teresina foram observadas nos
períodos 1983-1985 e 1992-1994, que coincidiram com grandes secas causadas pelo El Niño. Como o clima de
Teresina crescerá geralmente mais seco até 2100 e a frequência de dias de precipitação intensa e quantidades
extremas de precipitação deverão aumentar, é provável que a exposição à dengue e à malária aumente no futuro.
Entretanto, outros fatores (por exemplo, comportamento individual, imunidade e fatores socioeconômicos), que
mostram relações não lineares com a incidência da doença, juntamente com a eficácia das medidas preventivas
implementadas, tais como campanhas de vacinação, vigilância de doenças e controle de vetores, podem ser mais
relevantes na compreensão do momento sazonal dos surtos em um clima futuro.

Ϙ

Por sua localização, na confluência dos rios Parnaíba e Poti, espera-se que Teresina enfrente um aumento das
enchentes urbanas (fluviais e pluviais) em resposta aos aumentos projetados de chuvas torrenciais (por exemplo,
dias de precipitação intensa com pelo menos 20 mm e quantidades extremas de chuva para 1 e 5 dias consecutivos)
projetados no início da estação chuvosa (de dezembro a fevereiro). Espera-se que o risco de inundações futuras seja
alto nas áreas com alta vulnerabilidade social sob as condições climáticas atuais. Além disso, espera-se que o nível
de contaminação das águas locais dos rios e dos solos em suas áreas adjacentes (várzeas) se mantenha elevado
à luz do aumento projetado da torrencialidade das chuvas, se o gerenciamento de resíduos em Teresina continuar
a ser deficitário.

Ϙ

Por outro lado, a crescente duração dos períodos de seca provavelmente terá implicações hidrológicas e agrícolas,
devido a mais ocorrências de eventos de seca hidrológica, deficiências no abastecimento de água e diminuição da
umidade do solo.
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Anexos

Ações Recomendadas para
a Resiliência e Sustentabilidade

TERESINA
Este relatório apresenta o Sumário Executivo
das Ações Recomendadas para a Resiliência
e Sustentabilidade de Teresina, com a finalidade
de apresentar um roteiro estratégico de
construção de capacidades no governo local
para um futuro urban mais resiliente e
sustentável em Teresina, Brasil.
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