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Recife: 

Uma cidade para todas as pessoas? 
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FONTE: ACERVO SIGAP 

OBSERVATÓRIO PE (1998) FONTE: Prefeitura do Recife 



Recife: 

Uma cidade para todas as pessoas? 

2 

FONTE: ILHA DE DEUS 

www.colmeia.eng.br (2013) 

FONTE: SHOPPING RIOMAR 
www. plus.google.com/114061514098114805908/photos.br (2013) 

FONTE: LE PARC BOA VIAGEM 

PANFLETO 
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Recife: 

Uma cidade para todas as pessoas? 

FONTE: OBSERVATÓRIO DO RECIFE 

www.observatório do recife.org.br 

http://www.observatório/


Recife: 

Uma cidade para todas as pessoas? 
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FONTE: Esgoto 

Acervo Sigap  



Recife: 

Uma cidade para todas as pessoas? 

FONTE: Bairro Monteiro 

www.jc3.com.br 



PROBLEMAS: 

• Precariedade das redes de infraestrutura 

• Degradação ambiental causada pela insuficiência das 

infraestruturas / redes e deficiência dos serviços urbanos 

• Precariedade de Assentamentos Habitacionais Populares 

• Desigualdade no acesso à terra, aos equipamentos, serviços 

urbanos e oportunidades sociais e econômicas 

• Ocupação intensiva de áreas de risco e ambientalmente frágeis  

• Fragmentação dos investimentos públicos e privados 

• Falta de qualidade de vida para as cidadãs e os cidadãos, 

principalmente para os vulneráveis, e de sustentabilidade para o 

crescimento futuro 

 

 

Recife: 

expressão territorial da desigualdade 

6 5 



1980 – Definição de 26 Áreas de 
Interesse Social – AEIS 

1983 – Institucionalização de 27 
Zonas Especiais de Interesse 
Social – ZEIS – LEI Nº 14.511 

1987 – Criação do Plano de 
Regularização das Zonas 
Especiais de Interesse Sociais – 
PREZEIS – LEI Nº 14.947 

1988 – Instituição do Fórum do 
PREZEIS – DM Nº 14.539; 
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É preciso Garantir 

As funções sociais da cidade e da propriedade 



Protagonismo dos modelos Participativos 

2 

CDU 

PREZEIS Habitação 

Executivo 

COMAM 

Orçamento participativo 

Saneamento 

Arenas de Interlocução? 

13 



- Estatuto das Cidades (2001) 

- Ministério das Cidades (2003)  

- Conferências das Cidades (2003, 2005, 

2007 e 2010) 

- Conselho Nacional das Cidades (2003)  

- Sistema e Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (2005) 

- Campanha dos Planos Diretores 

Participativos (2006) 

- Plataforma Nacional de Prevenção aos 

Despejos (2006) 

- Política Nacional de Saneamento (2007) 

PLANHAB (2008) 

- Política de Mobilidade Urbana (2012) 18 

Avanços recentes na política urbana  
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É preciso Garantir 

As funções sociais da cidade e da propriedade 



• Os Planos de Gestão do Saneamento 

Ambiental, Setorial de Macrodrenagem, 

de Gestão Resíduos Sólidos, de 

Habitação, de Transporte e Mobilidade, 

Preventivo de Defesa Civil entre outros... 

11 

Vocês Sabiam Que? 

• Os princípios da função social da cidade; função 

social da propriedade urbana; da sustentabilidade; e da 

gestão democrática... 

• Os instrumentos do Estatuto da Cidade como o IPTU 

progressivo no tempo; o estudo de impacto de 

vizinhança; o estudo prévio de impacto ambiental; as 

zonas especiais de interesse social entre muitos 

outros... 



• A democratização do acesso ao solo 

urbano e da oferta de terras... 

• A regulação da ocupação do solo, como 

forma de controlar o adensamento em 

áreas sem capacidade de ampliação da 

infra-estrutura... 

11 

Vocês Sabiam Que? 

• A consolidação dos assentamentos ocupados pela 

população de baixa renda como ZEIS, com 

regularização urbanística e fundiária... 

• A universalização do acesso à moradia, priorizando os 

segmentos sociais vulneráveis... 



• A multiplicidade de usos nas diversas 

partes do território do município 

compatíveis com a capacidade da 

infraestrutura e com as condições 

ambientais... 

• A requalificação e a dinamização das áreas 

de centralidades, centros secundários e 

eixos de atividades múltiplas... 

• A justa distribuição do processo de 

urbanização... 11 

Vocês Sabiam Que? 

• A preservação e recuperação das regiões de interesse 

histórico e ambiental... 

• O estímulo à ocupação de áreas não utilizadas e sub-

utilizadas, dotadas de infraestrutura... 



Já foram propostos pela sociedade recifense e  

integram a segunda Lei mais importante do 

Recife?  
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Vocês Sabiam Que? 



• A integração e 

coordenação dos 

processos de 

planejamento e gestão 

do desenvolvimento 

urbano e ambiental? 

 

• Um projeto de Cidade?  
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O que está faltando? 



Como e com que intensidade estão associados ? 

- Novas construções em terrenos ociosos  

- Reabilitação de edificações existentes 

- Urbanização/Requalificação de assentamentos pobres 

Que cidade queremos? 

25 



Estar atento às agendas 

urbanas de outros setores, 

em especial à Política de 

Desenvolvimento Urbano 

no Brasil 

Construir a intersetorialidade e 

uma nova governança 
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Que cidade queremos? 

16 



Que Cidade Queremos? 

Vocês irão responder nesta 

Conferência e se 

responsabilizar a partir do 

ConCidades ... 



Obrigada! 
livia.miranda@ufcg.edu.br 
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