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Nosso desafio: 

Topos e Encostas acima de 

10 m 

PIB: R$ 30,032 bilhões. 

População: 1.537.704 hab. 

PIB per capta: 19.540,20. 

Área: 218,44 km². 

Densidade: 7.037,61 hab/km² 

IDH:= 0,797. 
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Hidrografia: 8,6 km de praia, seis bacias hidrográficas (Capibaribe, Beberibe, 
Pina, Jordão, Tejipió e Jiquiá), 66 canais espalhados pela cidade – 70% 
revestido 

Taxa média geométrica de crescimento da população: 0,78 % a.a. 
(2000/2010) 

Coordenadas geográficas: Latitude 8º 04’ 03’’ s, e longitude 34º 55’ 00’’ w. 

Altitude média: 4 m. acima do nível do mar – com áreas abaixo do n.m. 

Composição da área territorial: 50,61% de morros (elevações acima da cota 
10m.); 49,39% de planícies; 5,47% de massa d’água; 

Clima: quente e úmido – muita chuva concentrada. 

Zonas Especiais de Interessa Social (ZEIS): Total de 66, distribuídas por todo 
o território.  

Bairros: 94 bairros distribuídos em 6 Regiões Político-Administrativas. 



 

                       cinturão verde   

                                                                                                                   áreas de morro  

 

                                                                                             áreas planas 



VETORES DE OCUPAÇÃO URBANA - Evolução 
Década 1910 

 Reforma do porto 

 Reurbanização do Bairro do Recife 

(setor sul). 

Década 1940 

 Av. Guararapes. 

 Consolidação de Santo Antônio como 

centro de serviços e comércio (corredor 

Nova / Imperatriz). 

Década 1970 

 Plano para a área central (Jaime Lerner) 

– restrição ao tráfego de veículos e 

implantação de ruas de pedestres. 

 Aceleração da transferência dos setores 

de comércio e serviços nos sentidos 

oeste (Graças e Espinheiro) e sul (Boa 

Viagem e Piedade) – esvaziamento do 

centro. 

 Centro de Convenções de Pernambuco 

 Conclusão do Complexo de Salgadinho -

consolidação da Av.  Agamenon 

Magalhães 

Década 1980 

 Implantação do Shopping Center Recife 

 Ponte Paulo Guerra 

 Transferência do TIP para o Curado 

Shopping Plaza 

Shopping Recife 

Década 1990 

 Proliferação dos shopping centers. 

 Retomada da ocupação da área central 

(Plano de Revitalização do Bairro do 

Recife e Porto Digital) 

Shopping Tacaruna 

Centro de Convenções de PE 

Shopping Boa Vista 
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Em síntese, o Recife possui a seu favor: 

Proximidade: 

 Pela pouca extensão, permite potencial deslocamento em 
todo o seu território por diversos modais. 

 Promove potencialmente a interação e inovação. 

 Permite prosperidade pelo desenvolvimento com mais 
integração. 
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Em síntese, o Recife possui a seu favor: 

É laboratório de mudança social: 

 Comunicação entre os tomadores de decisão e a população, com 
histórico de conquistas de participação social nas políticas públicas 
(Prefeitura nos Bairros, PREZEIS, OP, Conselhos municipais, setoriais, 
conferências, etc.). 

 Produtora de experiências pioneiras e de reconhecimento internacional 
de participação (ZEIS, OP Criança). 

 Momento de surgimento e consolidação de novas formas de 
participação social não presencial (Observatório do Recife, Direitos 
Urbanos, CoLab, etc.) 
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Em síntese, o Recife possui a seu favor: 

É um motor da economia de Pernambuco e do Nordeste: 

 Maior concentração de empregos formais de PE. 

 Grande presença de instituições de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento. 

 Posição geográfica estratégica no NE. 

 Aeroporto de padrão internacional, e porto de passageiros 
conectando rotas internacionais de turismo e negócios. 

 Âncora de comércio e serviços de alcance regional, inclusive 
aqueles necessários para o funcionamento do Porto de SUAPE. 
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Os desafios de mudança: 

Proximidade: 
 Grande disputa pelo território formal e informal, com aumento 

significativo dos preços do mercado imobiliário. 
 Disseminação de doenças de veiculação hídrica. 
 Saturação de infraestrutura viária pela presença maciça do 

transporte individual motorizado (carros). 
 Pouca oferta de infraestrutura de modais de alta capacidade 

(metrô, trens urbanos) e, principalmente, para os individuais não 
motorizados.  

 Distribuição inadequada de atividades e serviços urbanos, com 
concentração de empregos em menos de 1/3 do território da 
cidade. 
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Terminais de 
integração 
(previstos) 

Terminais de 
integração 
(existentes) Metrô 

Corredores Troncais 

Corredores 

Lotes com atividade 
econômica 

Concentração das atividades econômicas no Centro, Boa Viagem e Eixo Oeste  

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=98b3e32280&view=att&th=13ed3db7caa74095&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


centros 

principais 

centros 

secundários 

centros 

locais I 

centros 

locais 

II 

Fonte: Instituto Pelópidas Silveira 

OBJETIVO 



Grande consumidora e emissora de gases de efeito estufa: 

 Matriz energética do transporte rodoviário é muito poluente. 

 Construções não sustentáveis (aumento das ilhas de calor pelo 
adensamento, redução da cobertura vegetal, impermeabilização 
do solo urbano, baixa eficiência energética das construções). 

 Produtora de resíduos sólidos (pouca cobertura de coleta seletiva, 
e destino final sem transformação em energia). 

 Dependência de energias externas para funcionar (elétrica, gás, 
etc.) com pouquíssima utilização de energias alternativas. 

 Saneamento básico com pouca e ineficiente cobertura (cerca de 
30%). 
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Os desafios de mudança: 
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Verde Urbano Ilhas de Calor 

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=98b3e32280&view=att&th=13ed3db7caa74095&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


Exposta a grandes riscos ambientais 

 Elevação do nível do mar associado à maior concentração nas 
precipitações pelo aumento da temperatura. 

E O RECIFE QUE QUEREMOS NO FUTURO? 
QUAIS OS DESAFIOS A SUPERAR? 

 

 As grandes premissas urbanas e seus desafios no 
presente 

POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 
Trajetórias e avanços rumo ao Recife 500 anos. 

Os desafios de mudança: 



PREMISSA N.1 

A redução das necessidades de deslocamento e aumento das 
alternativas de deslocamento na cidade. 

PREMISSA N.2 

A melhoria da qualidade urbana ambiental do Recife. 

PREMISSA N.3 

A ampliação do conceito de habitabilidade, para além da 
produção de moradia. 

PREMISSA N.4 

A integração e fortalecimento dos espaços de participação social 
nas políticas públicas municipais e o aumento da transparência. 
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Ex.: Proposta PRELIMINAR de integração intermodal 

Unidades componentes Alamedas Ciclovias Ciclofaixas Ciclorotas 

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=98b3e32280&view=att&th=13ed3db7caa74095&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


AGENDA 
ESTRATÉGICA 

PLANO DE 
ORDENA-
MENTO 

URBANÍSTICO 

COGESTÃO/  
PARTICIPA-

ÇÃO 
POPULAR 
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