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Diante da identificação dos elementos e características que compõe o ambiente 
nota-se o papel do planejamento e da gestão ambiental em uma das principais avenidas 
de Teresina que tem com característica singular sua localização a margem direita do Rio 
Poti como também sua estrutura arquitetônica e viária interligando as zonas da cidade. 
Esta pesquisa foi realizada na Avenida Raul Lopes, Zona Leste de Teresina com 
objetivo de analisar a gestão ambiental e sua sustentabilidade a partir do planejamento 
urbano ambiental quanto à disposição de seus equipamentos urbanos e sua 
funcionalidade. A metodologia empregou a pesquisa bibliográfica e de campo, com 
aplicação de questionários visitas aos órgãos competentes para qualificar a eficácia da 
gestão. Os resultados indicaram a ocorrência de inúmeras transformações de ordem 
natural tendo como consequência problemas ambientais. este contexto, houve a 
intervenção do Governo do Estado, da Prefeitura na urbanização e estruturação; e da 
iniciativa privada, com o desenvolvimento do comércio com variados tipos de 
estabelecimentos e serviços, sendo que foram encontrados iniciativas sustentáveis   
através de projetos de educação ambiental e preservação dos recursos naturais . 
Constatou-se a relevante utilidade dos serviços e lazer para capital Teresina. Sugere-se 
repensar o gerenciamento de sua organização em função de sua expansão, devido à 
crescente demanda do comércio, e a realização de campanhas educativas. 
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