
 

 

USO E OCUPAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS POTI E PARNAÍBA EM TERESINA 
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Resumo: Teresina, Capital do Piauí possui fortes 
relações vinculadas desde sua fundação em 1852 com a 
presença dos rios Parnaíba e Poti sendo eles importantes 
fatores históricos, culturais e econômicos dentro da 
formação da identidade sociocultural Teresinense. Como 
objetivo principal da pesquisa adotou-se analisar o uso e 
ocupação do das margens dos rios Parnaíba e Poti na 
cidade de Teresina-PI. Foram realizadas pesquisas de 
campo observando as duas margens do Poti e a margem 
direita do Parnaíba localizadas no perímetro urbano de 
Teresina como forma de identificar potencialidades, 
impactos e diferenças de ocupação e uso do solo nas 
margens desses rios. 

Palavra chave: Rio Parnaíba, Rio Poti, Teresina, Uso e 

Ocupação.  

Resumo: Teresina, Capital of Piauí has had strong ties 

since its founding in 1852 with the presence of the rivers 
Parnaíba and Poti being important historical, cultural and 
economic factors within the formation of the socio-cultural 
identity of Teresina. The main objective of this research 
was to analyze the use and occupation of the Parnaíba 
and Poti rivers in the city of Teresina-PI. Field surveys 
were carried out observing the two banks of the Poti and 
the right bank of the Parnaíba located in the urban 
perimeter of Teresina as a way of identifying potentials, 
impacts and differences of occupation and land use on 
the banks of these rivers. 

Keywords: River Parnaíba, River Poti, Teresina, use and 
occupation. 

 
1 INTRODUÇÃO  

A cidade de Teresina (V. Mapa 1), capital do estado do Piauí diferencia-se das 

demais capitais de estado do nordeste por alguns motivos, o principal deles a cidade 

não se localiza no Litoral e sim na região do Meio Norte do estado. Outro fator que 

diferencia a cidade é a presença de dois rios Federais (BRASIL,1988), Parnaíba e 

Poti. Esses rios formam o encontro das águas localizado na região Norte da Cidade, 

no bairro Poti Velho, no entanto até esse encontro ocorrer o uso e ocupação de suas 

margens são diferenciados durante todo o perímetro urbano que percorrem.  
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MAPA 01: localização da área de estudo. 

Fonte: Brandão, 2019. 

 

Teresina, como apontado anteriormente é a atual capital do estado do Piauí, 

sua antecessora Oeiras ocupou o posto até 16 de Agosto de 1852, data da fundação 

da Vila Nova do Poti que logo após muda o nome para Teresina. 

Após a constatação das deficiências de Oeiras como capital do Estado alguns 

governadores da província começaram o processo de escolha de um novo local. O 

novo local passa a ser a região conhecida como Barra do Poti ou Vila do Poti, devido a 

proximidade com os rios Poti e Principalmente o rio Parnaíba, principal escoadora do 

Piauí. A cidade no entanto é construída em um novo local como forma de aproveitar 

melhor os recursos hídricos e escapar de enchentes e febres que acometiam a região 

do Poti. Dessa forma surge a construção de Teresina, como forma de aproveitar o rio 

Parnaíba e modernizar o estado do Piauí. 

O rio Parnaíba (V. Mapa 1) nasce no extremo sul do Piauí, na fronteira com o 

estado do Tocantins, sua nascente passa a ser conhecido como Parque Nacional das 

Nascentes do Rio Parnaíba por decreto em 12 de Julho de 2002 e posteriormente 

sofrendo alterações pela lei 13.090 em 12 de Janeiro de 2015 (ICMBIO, 2019) . Esse 

rio banha cerca de 50 cidades e possui uma extensão de mais de 1200 km (BRASIL, 

2006). Em Teresina esse rio já encontra-se no fim do seu médio curso (LIMA, 2013), 

após o encontro com o rio Poti ele passa a se encontrar no baixo curso isso 



caracteriza um baixo poder de transporte de sedimentos e erosão causando a 

formação  cada vez mais comum de bancos de areias dentro do seu leito. 

O rio Poti (V. Mapa 1) por sua vez nasce na região dos Cariris Novos, Munício 

de Quiterianópolis (Azevedo, 2007), próximo a serra da Ibiapaba na fronteira entre 

Piauí e Ceará onde ao invés de segue em direção ao Norte até Crateús onde sofre 

uma acentuada curva em direção ao noroeste (RADAMBRASIL,1981). No limite entre 

os estados do Piauí e Ceará é encontrado o Cânion do Poti, estrutura rochosa sendo 

classificado geomorfologicamente de acordo com Penteado (1980) como um 

segmento de Cuesta formado por um lado de perfil côncavo, declividades acentuadas 

e do outro planalto sedimentar pouco inclinado.  

Nessa perspectiva a relação entre a trinca: cidade de Teresina, rio Parnaíba e 

rio Poti passam a ser objeto deste estudo, cuja pergunta norteadora da pesquisa é: 

Como as margens dos rios Parnaíba e Poti estão ocupadas e vem sendo usadas em 

Teresina-PI? A partir da questão norteadora adotou-se como objetivo principal analisar 

o uso e ocupação do das margens dos rios Parnaíba e Poti na cidade de Teresina-PI. 

Como objetivos secundários adotou-se: identificar os tipos de uso e ocupação nas 

margens dos rios Parnaíba e Poti na cidade de Teresina-PI, comentar as relações 

socioculturais presentes nas margens do rios Parnaíba e Poti na cidade de Teresina-

PI. 

A metodologia escolhida para a construção do referencial teórico e resultados 

baseou-se em dois momentos principais: Pesquisa Bibliográfica e documental sobre 

os rios Parnaíba e Poti e pesquisa de campo fazendo levantamento de dados 

diretamente na área pesquisada através de fotos e mapeamentos. Esses dados foram 

sistematizados através de fotos e anotações sobre aspectos sociais e ambientais 

encontrados na área de estudo. 

 

2 TERESINA: POVOAMENTO, RIOS E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Teresina não foi a primeira capital do estado do Piauí, anteriormente esse 

cargo pertencia a cidade de Oeiras localizada no centro sul Piauiense distante cerca 

de 280 km da atual capital.  

Como contextualiza Abreu (1983) Oeiras era uma cidade situada em uma 

localização pouco fértil, distante do rio Parnaíba e com problemas crônicos de 

distância com os demais centros do Território piauiense, dificultando a comunicação. 

Diante do exposto era necessário uma mudança de capital objetivando uma 

modernização da província e aproveitar ao máximo o rio Parnaíba, nessa perspectiva 

inicia-se o processo de pesquisa para a criação de uma nova capital em outro local.  



Inicialmente uma das primeiras opções para construção da nova cidade era na 

região conhecida como Barra do Poti, ponto de encontro entre os rios Poti e Parnaíba 

no atual bairro do Poti Velho, norte da Cidade. Esse local logo foi descartado pois de 

acordo com Chaves (1987) a grande quantidade de enchentes e doenças que 

acometiam a região era fruto de preocupação entre os políticos da época, não sendo 

portanto viável iniciar uma cidade em um local com esses problemas. O autor citado 

ainda comenta que em alguns ofícios da época foi autorizado a mudança da Vila Do 

Poti (Barra do Poti) para um novo local.  

Com o intenso processo de urbanização que ocorreu no país pós 1940, 

Teresina que de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2010) possuía uma população de mais de 67 mil no ano de 1940  em  2010 já 

contava com população superior a 800 mil habitantes.  

A cidade embora tenha sido concebida de modo planejado e com suas ruas 

obedecendo um traçado em formato de Xadrez (Leal Júnior, 2014) tem dificuldades 

para absorver todo esse contingente populacional. O rio Poti até a década de 1950 foi 

um dos principais fatores limitantes da expansão urbana de Teresina. Lima (2002) 

contextualiza que após a construção das primeiras pontes maiores ligando o centro da 

Cidade a região Leste na década de 1950 foi que Teresina começou a se expandir nas 

direções leste e sudeste.  

No fim da década de 1980 Teresina passa a direcionar sua urbanização para 

além dos rios ocupando terrenos até então ociosos, nessa perspectiva a construção 

de bairros e conjuntos habitacionais como a Santa Maria da Codipi, Itararé são fatores 

determinantes para o espraiamento urbano da cidade para além do rio Poti.  

Embora os rios os rios Poti e Parnaíba sejam importantes vetores históricos, 

econômicos e sociais dentro da cidade de Teresina alguns problemas decorrentes da 

relação entre os rios e o processo de urbanização foram marcantes ao longo da 

história da cidade. Visando uma maior proteção contra futuras enchentes foram 

construídos primeiramente o dique no Parnaíba na década de 1970 e posteriormente o 

dique do Poti no fim da década de 1980 (TERESINA, 2017).  

A última grande enchente que ocorreu na capital foi no ano de 2009 nesse 

período a vazão média do rio Parnaíba era 1724 m³ mais que o triplo dos demais 

valores registrados em outros anos 560 m³ (Chaves, 2013).  

A zona Leste (V. Figura 2), área conhecida como nobre da cidade3 localizada 

na margem esquerda do rio Poti teve em seu processo de ocupação e urbanização o 

aterro de várias lagoas que regulavam as cheias do Poti, uma vez que foram aterradas 
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e ocupadas por prédios, asfaltos e uma drenagem ineficiente além das enchentes é 

uma região notoriamente conhecida pelas inundações e alagamentos que ocorrem 

durante o período chuvoso em Teresina4. 

 
           Figura 2: Alagamento na região leste de Teresina em 2018. 

Fonte: Portal R10, 2018. 

2.1 Rio Parnaíba: Ocupação nas margens, lendas e importância econômica  

 

A construção dos resultados basearam-se principalmente através de pesquisas 

diretamente no local em análise. Para isso foram mapeados e identificados os 

principais tipos de uso e ocupação do solo nas margens dos rios Poti e Parnaíba(V. 

Figura 3). Inicialmente serão analisados os dados e imagens obtidos na margem 

direita do rio Parnaíba que também é chamado de Velho Monge, como um apelido 

carinhoso dado pelos piauienses a esse fluxo hídrico. 

 
Figura 3: Localização das áreas de estudo 

Fonte: Google Earth, 2019 adaptado pelos autores. 

 

Na primeira parte estudada na margem do rio observou-se a presença de 

vacarias em sua margem, na região que compreende aos bairros: Angelim e Areias, 
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zona sul de Teresina. Esse primeiro levantamento também revelou que embora a 

região seja considerada urbana ainda existe a presença de poucas casas nas 

proximidades do rio.   

A segunda etapa do mapeamento, já na Avenida Maranhão, que margeia o rio 

Parnaíba do lado Piauiense revelou uma grande presença de fluxo de pessoas, 

veículos. Ressalta-se a presença de 3 pontes ao longo desse trecho, sendo a mais 

velha, Ponte João Luiz Ferreira (V. Figura 4), conhecida como Ponte Metálica ou 

Ponte Velha foi construída no fim da década de 1930. 

 

Figura 4: Ponte Metálica ligando as cidades de Teresina-PI e Timon- MA. 

    Fonte: Brandão, 2019. 

 

Foram encontrados vários armazéns revelando que anteriormente a região 

possuía grande fluxo de mercadorias trazidas em barcos no passado da cidade e do 

rio, quando este ainda era navegável. Um fator negativo encontrado na região foi a 

forte presença de lavadores de carros utilizando as águas do Parnaíba (V. Figura 5). 

Dentro dessa região observou-se a presença de bancos de areia em quase todo leito 

do Parnaíba. 

 

        Figura 5: Lavadores de carro nas margens do rio Parnaíba, Teresina-PI. 

Fonte: Brandão, 2019. 



Na última parte pesquisada do rio Parnaíba dentro da área urbana de Teresina 

são os trechos que correspondem a Avenida Boa Esperança, Encontro dos Rios e 

posterior a ele. A região Norte possui cerca de 30 lagoas artificias e naturais 

(Campelo, 2011 p, 5). Essas lagoas são frutos principalmente do regime fluvial dos 

rios, grande lençol freático e atividade de olarias no local. 

 Nessa primeira parte correspondendo a Avenida Boa Esperança incialmente 

se explica que essa avenida foi construída sob o dique do rio Parnaíba (Teresina, 

2014) como forma de coibir novas enchentes. Nessa região (V. Figura 6) são 

encontrados vários imóveis margeando o rio assim como a presença de agriculturas 

urbanas, Hortas e Vazantes.  

 

 Figura 6: Avenida Boa Esperança-te resina, PI. 

            Fonte: Brandão, 2018. 

 

A ocupação dessa área sem controle do poder público resulta em problemas 

estruturais no dique e de saneamento na região. Como forma de resolução do 

problema a Prefeitura Municipal de Teresina(PMT) lança o Programa Lagoas do 

Norte(PLN), objetivando melhorias urbanas, sociais e de saneamento além de 

melhoria de capacidade de gestão da PMT. A execução do PLN é fruto da parceria 

entre Governo Federal, PMT e Banco Mundial. Sendo um Programa iniciado no ano de 

2008 abrangendo 13 bairros da região norte e mais de 100 mil pessoas de modo direto 

ou indireto (TERESINA, 2014) reconstruindo e alterando a paisagem urbana na região 

norte da cidade constantemente alvo de problemas socioambientais. 

A região norte da cidade também possui uma forte relação mística com os rios, 

em especial no bairro Poti Velho onde a lenda mais conhecida da cidade, do Cabeça 

de Cuia , ainda tem influência no local. Outra forte relação com o rio são das religiões 

de matrizes africanas (V.Figura 7) , nas margens do rio podem ser encontrados alguns 

monumentos em homenagem a suas entidades. 



    Figura 7: Monumento encontrado nas margens do rio Parnaíba. 

    Fonte: Brandão, 2019. 

 

 É importante explicar que existe na área uma forte tensão entre os moradores 

da Avenida Boa Esperança e PMT, os moradores alegam que o PLN é no entanto uma 

política de higienização social e segregação espacial. Esses moradores ocupam a 

região a mais de 30 anos, trabalhando nas olarias e vacarias que existiam no local no 

passado. A grande polêmica que norteia o PLN é a Política de reassentamento 

involuntário de mais de 1000 imóveis localizados nos bairros Mafrense, São Joaquim, 

Olarias e Mocambinho totalizando mais de 2000 mil famílias que serão reassentadas 

em outros locais (TERESINA, 2014).  

 

2.2 RIO POTI: FLORESTA FÓSSIL, VERTICALIDADE E POTENCIAL TURÍSTICO  

No rio Poti o mapeamento da pesquisa foi realizado nas duas margens, 

esquerda e direita compreendendo as 4 zonas administrativas da cidade: Centro-

Norte, Sul, Sudeste e Leste. Dentro de cada uma dessas regiões serão identificados 

pontos de influência antrópica, construções, potencialidades e patrimônio natural. 

Ressalta-se que como eixos de ligação entre as zonas administrativas da cidade 

existem 7 pontes ligando a Cidade.  

Inicialmente o trecho na região Sudeste é composto por regiões que 

anteriormente eram fazendas de gado possuindo grandes lotes de terra sem uso 

específico atualmente. A região também conta com uma área turística denominada 

Curva São Paulo. Nesse trecho o rio Poti contava com frequentadores principalmente 

para banhos, durante a pesquisa notou-se que diferente de como era no passado 

existem poucos frequentadores no local5.  

A parte inicial do rio Poti no trecho sul da cidade é composto principalmente 

vacarias, fazendas e lotes de terras encontrados nas margens do rio. Assim como no 
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rio Parnaíba são encontrados dragas (V. Figura 8)  retirando seixos do Poti, essas 

dragas são encontradas principalmente na região Sul-Sudeste e Norte. Foi encontrado 

também uma indústria de asfalto localizado nessa margem (V. Figura 9) mostrando 

que apesar da localização no perímetro urbano da cidade existem poucas casas.    

 

Figura 8: Uso de dragas no rio Poti.         Figura 9: Fabrica de asfalto próximo do Poti.  

Fonte: Brandão, 2018.                  Fonte: Brandão, 2018. 

 

O parque Floresta Fóssil (V. Figura 10) fundado em 1993, foi primeiramente 

observado e catalogado por Liboa (1914), localizando-se em uma região do ponto de 

vista listoestratigráfico a formação pedra de fogo (Santos e Carvalho, 2014). Esse 

parque possui exemplares rochosos datados do Permiano (298,9 ± 0,15 a 252,17 ± 

0,06 milhões de anos). Uma fator que torna a Floreta Fóssil de Teresina uma das mais 

raras é que seus exemplares são encontrados como se ainda preservassem a vida(V. 

Figura 11), outro fator é ser o único parque com essas características encontrado em 

uma capital do Nordeste. Alguns desses exemplares fossilizados encontram-se 

danificados por pichações e intervenções antrópicas no local feitas por pescadores e 

visitantes do parque.                                     

 

   Figura 10: Floresta Fóssil em Teresina-PI    Figura 11: Exemplar fossilizado 

  Fonte: Brandão, 2018.                                     Fonte: Brandão, 2018. 



Essa região também é constado a existem de uma forte tendência para o lazer 

e pratica esportiva. São encontrados dois shoppings na margem direita, o Parque 

Potycabana, pistas e academias públicas ao ar livre, palcos para shows. A ponte 

Estaiada (V. Figura 12) suspensa por cabos de aço sem ter pilares no leito do rio, 

como forma de minimizar os impactos socioambientais da construção além de elo de 

ligação entre as regiões Norte e Leste é palco de shows e praticas esportivas como 

rapel e salto livre. 

 

Figura 12: Vista da Ponte Estaiada nas margens do Poti.  

Fonte: Brandão, 2019.  

Atualmente a Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado Do 

Piauí (SEMAR) realiza um projeto de passeio chamado “barco escola” que tem como 

ponto de partida a Floresta Fóssil, onde são realizados palestras. Após as palestras os 

visitantes participam de uma passeio de barco dentro do rio Poti como forma de um 

aprendizado mais profundo sobre temas como: Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

O trecho centro sentido norte da margem esquerda do Poti  possui no seu final 

o dique do Poti, estrutura construída na década de 1980 como forma de evitar novas 

enchentes e desalojamentos de pessoas resultantes de chuvas na região (Teresina, 

2017).  

No último  trecho observado já próximo a foz no Rio Parnaíba podem ser 

encontrados uma ampla presença de fauna e flora, essa diversidade é mais facilmente 

encontrada após o bairro Mocambinho até o bairro Poti Velho. O bairro Poti Velho que 

possui uma forte relação sociocultural com o rio Poti ainda possuem atividades ligadas 

diretamente a presença do rio, uma das principais atividades ligadas é a presença de 

ceramistas que retiram a argila do leito e margens do rio para a construção de 

artesanatos. 

O último ponto observado foi o Parque Ambiental Encontro dos Rios (V. Figura 

12) fundado em 1993 sendo considerado uma Área de Proteção Permanente (APA). 



Esse parque possui centro de visitação, lojas de artesanato e restaurantes sendo um 

dos principais pontos de visitação turística da cidade.  

 

Figura 13: Parque Ambiental Encontro dos Rios, Monumento ao Cabeça de Cuia. 

                             Fonte: Brandão, 2019. 

Essa APA foi recentemente reformada, ainda no âmbito do PLN. Ainda estão 

previstos a construção de uma nova ponte na região visando mais um eixo de ligação 

entre a região Norte e a região da “grande Santa Maria” (TERESINA, 2014) que 

atualmente contam com apenas uma ponte. 

 

3 CONCLUSÃO 

Teresina tem uma forte relação com os rios. Essa relação pode ser 

demonstrada a partir da localização das principais áreas de lazer e parques nas 

proximidades das margens do Poti e a relação socioeconômica com o rio Parnaíba. 

Através de impactos em setores viários, construção civil e  saneamento constata-se 

que embora a cidade tenha surgido em função dos rios atualmente a temática 

ambiental e proteção encontra-se com poucas medidas efetivas.  

Conclui-se portanto que em Teresina os rios Parnaíba e Poti são fatores 

determinantes na construção da identidade Teresinense, sendo importantes vetores 

históricos, econômicos e culturais da capital e que é necessário uma maior atenção do 

poder público para esses rios identificando potencialidades e melhorias tanto 

ambientais como sociais afim de um melhor aproveitamento de suas características e 

possibilidades tanto do ponto de vista turístico como socioambiental.   
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