
CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS 

para a requalificação de uma área urbana para a cidade de Teresina-PI 

 

Princípios de Projeto 
 
Os  seguintes  princípios  de  projeto  são  estabelecidos  como  base  para elaboração 
e avaliação das propostas urbanísticas do Concurso de Idéias considerando as 
condicionantes do local e os objetivos almejados da sustentabilidade. Os projetos 
submetidos deverão demonstrar de forma  explícita  e  mensurável,  em  sua  
justificativa  ou  na  apresentação  de projeto  -  incluindo  nas  estratégias  de 
sustentabilidade  -  os  indicadores  de projeto que forem adotados para alcançar os 
oito princípios abaixo elencados: 
 
I. Mobilidade - apresentar soluções  mensuráveis que melhorem a qualidade e 
igualmente na ligação entre a área e a cidade, com conforto, segurança e eficiência 
para seus usuários e o entorno como um todo, com objetivo de multiplicar de forma 
viável os modos de mobilidade e acesso à área. 
 
II. Estratégias bioclimáticas: apresentar soluções quantificáveis do uso de 
estratégias  bioclimáticas . A criação de micro climas aprazíveis e saudáveis para 
aprimorar a qualidade dos espaços públicos 
  
III. Gestão da Água  - apresentar  soluções  mensuráveis  de  utilização racional da 
água, que promovam um menor consumo de água. Considerando as atividades e 
funções, e a qualidade do entorno. Igualmente com estratégias de drenagem que 
permitam a recarga dos aquíferos subterrâneos, a contenção e o uso das águas 
pluviais, respeito aos fluxos naturais da topografia e uso de tecnologias viáveis que 
diminuam a emissão de efluentes que possam ser gerados no local. 
 
IV. Paisagem e Contexto Urbano -  apresentar soluções mensuráveis que  
promovam  a  valorização  paisagem  natural  e  a  integração  com  o entorno natural 
e construído do local,  e que visem promover um impacto estético positivo na 
paisagem, e aprimorando a qualidade e a beleza do meio urbano, para os usuários, 
seu entorno próximo e para a cidade. 
 
V. Materiais  e  Resíduos  -  apresentar  soluções  mensuráveis  que considerem os 
materiais e sistemas construtivos utilizados pensando nas fases do ciclo de vida e 
durante o período de uso da área urbana, demonstrando baixa manutenção e 
eficiência na montagem e desmontagem dos sistemas e materiais, buscando 
classifica-los como totalmente recicláveis ou compostáveis, e a máxima redução de 
resíduos e descartes e transporte inteligente. 
 
VI. Evolução e Inovação - apresentar soluções mensuráveis promover a melhora 
contínua da qualidade para os usuários e do entorno,  incentivando a implementação 
de inovações integradas em equipamentos, materiais e acabamentos, e para a 
manutenção do melhor desempenho de operação do conjunto, com o mínimo custo. 
 
VII. Responsabilidade social - apresentar soluções mensuráveis que garantam à 
todo o projeto, atuar de forma positiva  em  questões  de  responsabilidade  social,  
respeito  à  segurança,  saúde, integridade física, mental e diversidade dos usuários e 
da comunidade do entorno ao edifício 


