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Quando nos situamos no debate global 
sobre o futuro dos grandes centros urbanos, 
especialmente dos assentamentos que articulam 
milhões de pessoas, encontramos tanto os 
dilemas e desafios comuns a esses espaços 
quanto os aspectos singulares, decorrentes do 
particular processo histórico de produção da 
cidade. Por mais óbvio que seja este registro, a 
identificação das peculiaridades do nosso modelo 
de desenvolvimento é referência necessária para 
evitar a adoção de fórmulas importadas de outros 
contextos sem a devida adequação. A retomada de 
iniciativas de planejamento urbano, amparadas em 
estudos, diálogo social e projetos com objetivos, 
metas e prazos constitui compromisso assumido 
pelo Prefeito Geraldo Julio quando concorreu ao 
mandato.

Como núcleo de uma região metropolitana 
que se expande nas bordas, mas que continua 
sendo o principal polo de atração e fluxo de 
pessoas com diversas motivações, o Recife 
sofre pressão da demanda por infraestruturas 
e serviços de uma população que se soma à 
residente. O desequilíbrio territorial de estruturas 
e oportunidades promove uma concentração nos 
centros principais, que se reflete em movimentos 
pendulares de pessoas, bens e serviços.

CENTRALIDADES 
Um projeto estruturador 
para o Recife

Antônio Alexandre  
Secretário de Planejamento 
Urbano do Recife 
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A capacidade do sistema de mobilidade apresenta 
evidentes sinais de esgotamento, assim como a 
qualidade de vida e produtividade comprometidas 
com excessivos tempos de deslocamento. A 
reversão deste modelo aponta claramente 
para a necessidade de redirecionar a ocupação 
urbana para uma cidade mais desconcentrada, 
policêntrica, conectada e adensada em novas 
centralidades capazes de oferecer proximidade 
de moradia, trabalho, lazer, cultura, convivência 
e produção de conhecimento. Com requisitos 
de qualidade urbana e ambiental, considerando 
as identidades e sentido de pertencimento da 
sociedade.

O Projeto de Reestruturação Urbana e 
Dinamização Econômica de centralidades constitui 
um roteiro para intervenção em territórios 

selecionados pelo seu potencial e características. 
Foi adotada uma metodologia de planejamento 
integrado e participativo, buscando a leitura e 
percepção de atores sociais representativos, 
movimento essencial para a aderência à realidade 
local. Promoveu uma importante articulação 
entre as equipes técnicas de diversos órgãos da 
Prefeitura, junto com a consultoria contratada, 
resultando numa visão multidisciplinar e 
abrangente, somente possível com uma 
construção compartilhada. 

Os produtos decorrentes deste trabalho 
identificam oportunidades de intervenção em 
espaços públicos, promoção de diversidade 
de atividades e usos, estímulo à integração 
entre espaços públicos e privados, formação e 
capacitação de talentos, adensamento de cadeias 
e arranjos produtivos. Para além da atualização 
e registro da leitura territorial, agregada e 
detalhada, aponta diretrizes para aperfeiçoamento 
de normas urbanísticas e projetos, assim como 
detalha sempre que possível os meios para 
sua viabilização. Portanto, temos mais um 
conjunto para se somar aos demais esforços 
da sociedade recifense para aproveitarmos o 
potencial da cidade e reverter as desigualdades e 
desequilíbrios que ainda nos desafiam.

O Projeto de Reestruturação 
Urbana e Dinamização 
Econômica de centralidades 
constitui um roteiro para 
intervenção em territórios 
selecionados pelo seu 
potencial e características”
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Recife, capital do Estado de Pernambuco, é 
também o núcleo fundamental da Região 
Metropolitana do Recife (RMR), formada por 15 
municípios. Neles se concentra um aglomerado 
econômico de grande densidade e liderança na 
Região Nordeste do Brasil, que se destaca como 
polo de serviços modernos. 

A cidade do Recife possui uma superfície 
territorial de 218,44 km² e apresenta uma 
população correspondente a 17,25% do Estado. 
De acordo com dados de 2018 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população estimada do Recife é de 1.637.834 
habitantes, distribuídos sobre uma planície 
fluviomarinha constituída por ilhas, alagados 
e manguezais, envolvida pelos rios Beberibe, 
Capibaribe, Tejipió, braços do Jaboatão e 
circundada por morros em formato de arco, que se 
estendem do norte ao sul do município.

Recife também abriga em seu território 
centralidades com grande potencial econômico 
e urbano – centros pulsantes, com características 

CONTEXTUALIZAÇÃO

únicas que concentram grande parcela da 
população, caracterizados por diversidade cultural, 
econômica e social. 

De acordo com o IBGE, o Recife apresentou em 
2016 um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 48,6 
bilhões, com um salário médio mensal de 3.1 
salários mínimos. Todavia 38,1% da população 
possui um rendimento nominal mensal per 
capita de até 1/2 salário mínimo (IBGE, 2010). 
A desigualdade econômica se materializa nas 
diferenças territoriais por meio das condições 
de habitabilidade, qualidade urbana e dinâmica 
econômica. Além disso, o acelerado processo de 
urbanização atinge de maneira distinta cada parte 
da cidade, provocando inúmeras repercussões 
relacionadas aos padrões de ocupação do solo, a 
forma e a qualidade das edificações e do espaço 
público. 

Esse desequilíbrio econômico, manifestado 
também na forma de ocupação do solo, provoca 
uma intensa movimentação de pessoas e veículos 
das Zonas Leste e Norte para o Centro da Cidade 
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e para a Zona Sul, onde se concentram boa parte 
das oportunidades e ofertas de trabalho. As duas 
áreas, Centro e imediações do Bairro de Boa 
Viagem, são consideradas pelo Plano Diretor de 
2008 centralidades principais do Recife. 

Uma Centralidade é determinada por uma porção 
do território cujo grau de acessibilidade e conexão 
com a própria área, concentração, intensidade e 
diversificação de atividades terciárias, públicas 
e privadas, apresentam-se como fatores para 
a reunião de pessoas, bens, conhecimento e 
circulação de informações nas mais diversas 
escalas: regional, metropolitana, urbana e local.

O conceito caracteriza-se pela concentração de 
atividades econômicas tendo como suporte uma 
articulação viária satisfatória, imprescindível para 
promover o fluxo de pessoas e mercadorias de 
distintas partes da cidade. As centralidades se 
formam pela tendência de uma hierarquização 
natural do território, definida de acordo com 
os diferentes níveis de aglomeração social e 
concentração econômica em interação com o solo. 

Nesse sentido, o Projeto de Reestruturação 
Urbana e Dinamização Econômica Territorial de 
centralidades do Recife tem como propósito 
estimular a descentralização das atividades 
econômicas e estabelecer, por meio de planos de 
dinamização econômica e urbanística, diretrizes 
e propostas norteadoras para centralidades 
consideradas secundárias, como forma de 
contribuir com a redução da pressão urbana e 

imobiliária sobre os centros principais.

A qualificação urbana e a dinamização econômica 
de centralidades secundárias possibilitam o 
desenvolvimento mais equilibrado do espaço 
urbano do Recife, desconcentrando atividades, 
oportunidades de trabalho e emprego e, 
consequentemente, reduzindo os deslocamentos 
pendulares casa-trabalho, o que favorece a 
mobilidade e contribui para a redução da emissão 
de gases de efeito estufa, umas das premissas 
adotadas nas políticas e planos ambientais 
elaborados para o Recife. 

A existência e importância dos centros 
secundários já eram reconhecidas pela legislação 
urbanística do Recife, que os definem como áreas 
qualificadas, centros de atividades múltiplas, 
potenciais ou consolidados, distribuídos de 
maneira hierarquizada no território municipal (Lei 
17.511 – Plano Diretor de 2008).

Deste modo, para o início do planejamento 
da dinamização econômica e urbana das 
centralidades secundárias do Recife foram 
escolhidos os territórios das Regiões Político 
Administrativas (RPAs) 2 e 5. A escolha justifica-
se pelas altas densidades demográficas, 
em contraponto ao baixo número de 
estabelecimentos econômicos, empregos formais 
e arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS), 
além da concentração de alto percentual de 
domicílios com baixa renda ou renda nominal per 
capita inferior a ½ salário mínimo. 
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Para além das caraterísticas econômicas e 
sociodemográficas que justificaram a escolha das 
áreas objeto do projeto, conforme preconizado 
pela legislação urbanística da Cidade do Recife, 
as áreas definidas também atendem ao preceito 
da distribuição hierarquizada no território 
municipal. Essas áreas, distribuídas em dois eixos 
de integração interligados ao Centro Principal, 
conformam dois territórios lineares com três pontos 
de atratividade e/ou concentração de pessoas em 
cada um deles.

Desta forma, o projeto abarca seis centralidades 
secundárias, das quais três estão situadas ao longo 
do eixo de integração conformado pela Avenida 
Beberibe na RPA 2, considerando os bairros de 
Beberibe, Água Fria e Encruzilhada; e outras três 
criadas a partir do eixo de integração da Rua 
São Miguel e Avenida Dr. José Rufino na RPA 5, 
abrangendo os bairros de Afogados, Areias e Jardim 
São Paulo.

A formação dessas centralidades coincide com a 
evolução do sistema de transporte do Recife. O 
período compreendido entre os anos de 1906 a 
1914 é caracterizado pelas linhas de bonde a vapor 
e veículos de tração animal. Data desta época o 
eixo de integração que hoje é a Avenida Beberibe, 
marcado pela circulação do bonde a vapor. A 
Encruzilhada já se destacava como ponto de 
atração de fluxos por possuir estação de embarque 
e desembarque de mercadorias e passageiros.

Também deste período remontam a presença das 
linhas de trem e o eixo de transporte por tração 

animal, hoje Rua São Miguel, onde se encontra 
o bairro de Afogados. O sistema de transportes 
de tração animal e bonde a vapor foi substituído 
pelo bonde elétrico, no período de 1914 a 1960, 
ampliando o sistema existente para o Bairro de 
Areias e reforçando o eixo da atual Av. Dr. José 
Rufino. No período de 1960 a 1980, com esses 
dois eixos principais consolidados, o sistema de 
transporte adotou o ônibus elétrico, substituído 
completamente nos anos 2000.

Como se observa, os eixos de integração e 
centralidades, objeto de estudo e projeto, 
aparecem desde meados do século XX e destacam 
sua relevância na formação da cidade do Recife. 
O resgate destes territórios com potencial 
de ampliação da dinamização econômica e 
reestruturação urbana traz para o município um 
ativo relevante, tanto para desconcentração física 
e rebatimento na dinâmica de mobilidade, quanto 
para geração de emprego, renda, lazer e ampliação 
da rede de equipamentos públicos e privados 
associados a estes espaços.

Neste contexto, o presente projeto se propôs 
a realizar um levantamento histórico e atual 
da realidade destas centralidades. O presente 
relatório apresenta diagnóstico e elaboração 
de recomendações detalhadas em projetos 
conceituais, os quais estão dispostos nas 
propostas preliminares e finais.

Essa versão executiva dos relatórios, por 
sua vez, revela a metodologia técnica e 
participativa adotada para elaboração dos 
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volumes mencionados e adentra na exposição 
dos dois eixos de integração: o território e 
centralidades da RPA 2 e na sequência da RPA 
5. Este conteúdo destaca trechos importantes 
do diagnóstico a fim de expor as propostas de 

ação e projetos prioritários de reestruturação 
e dinamização econômica dos territórios e das 
suas centralidades. O documento termina com as 
conclusões sobre o resultado do estudo feito a 
partir do levantamento nas áreas de interesse.

Fonte 
Adaptado de Planta da 

Cidade do Recife - reduzida 
de levantamentos feitos por 

Sir Douglas Fox e Sócios & 
H.Michel Whitley

Figura 1 
Linhas de Bonde e Tração 

Animal (1906/1914)
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O procedimento metodológico adotado para 
elaboração do projeto trouxe como premissa a 
construção coletiva com as secretarias, órgãos da 
Prefeitura do Recife e com a sociedade. O trabalho 
foi coordenado pela Secretaria de Planejamento 
Urbano e realizado pelo Instituto da Cidade 
Pelópidas Silveira (ICPS) em parceria com o 
Consórcio Diagonal/Factta, durante abril de 2017 
e Dezembro de 2018.

Os conteúdos dos relatórios foram compartilhados 
com todos os agentes envolvidos, tendo como 
princípio o planejamento integrado e participativo. 
Dessa forma, procurou-se realizar um debate 
amplo na busca de um ambiente colaborativo e de 
co-criação com vários órgãos da gestão municipal, 
assim como uma escuta sistemática da sociedade, 
incluindo moradores, lideranças comunitárias, 
empreendedores, empresários e consumidores 
das centralidades.

As propostas e projetos conceituais apresentados 
fundamentam-se nesse diálogo associado 

METODOLOGIA

a estudos técnicos que visam à atração de 
atividades econômicas, implantação de 
equipamentos públicos, ampliação do número de 
emprego e da arrecadação, como forma de reduzir 
o deslocamento de pessoas e fluxo de veículos 
para os centros principais. 

Deste modo, para elaboração dos quatro produtos 
previstos para o projeto – Diagnóstico e Diretrizes 
Preliminares, Proposta Preliminar, Projeto de 
Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica, 
e este Resumo Executivo denominado Projeto 
centralidades1 - adotou-se processo metodológico 
em quatro linhas distintas: uma para definição do 
perímetro de abrangência do estudo, outra para a 
fase de diagnóstico, uma terceira para a proposta 
e a última, e transversal às demais, para o processo 
participativo que se deu ao longo da elaboração 
dos produtos trazendo a contribuição dos entes 
públicos e da sociedade civil. 

Para a definição do perímetro de abrangência 
do estudo cumpre ressaltar que a partir do 

1. Todos os volumes estão 
disponíveis no site do ICPS 
http://icps.recife.pe.gov.br
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diagnóstico dois recortes complementares foram 
adotados. O primeiro considera a escala dos 
respectivos bairros em que estão localizadas 
as centralidades, dispostos em um território 
articulado pelos principais eixos viários, formando 
uma mancha urbana com os bairros vizinhos, 
permitindo uma compreensão mais geral das 
condições e dinâmicas ambiental, urbana e 
socioeconômica. O segundo recorte tem seu 
foco nas centralidades, cujo intuito residiu na 
observação, em pequena escala territorial, de 
suas especificidades, identidades e características 
próprias.

Para este último recorte, a leitura do espaço urbano 
no âmbito local partiu dos limites definidos no 
Plano Diretor do Recife (2008) para as ZEDEs (Zona 
Especial de Dinamização Econômica) – Centros 
Secundários e, nas áreas onde não constavam 
perímetros definidos pela legislação, como ocorre 
nos Bairros de Beberibe e Jardim São Paulo, 
considerou-se as áreas de maior concentração de 
atividades mercantis no entorno dos equipamentos 
âncoras – o Mercado Público de Beberibe e Praça 
de Jardim São Paulo, respectivamente.

No processo metodológico desenvolvido, 
os territórios de integração foram objeto de 
diagnóstico e diretrizes gerais, enquanto a escala 
local das centralidades foi objeto de estudo 
aprofundado e também de projetos específicos.

Figura 2 
Territórios de Integração
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Para elaboração do diagnóstico e das diretrizes 
preliminares a metodologia adotada foi a de 
análise temática compartimentada em camadas 
de estudo, trazendo abordagem técnica e 
conceitual associada à elaboração de bases 
cartográficas, conforme SABATÉ (2010). Para os 
recortes de estudo, considerando o escopo do 
projeto, o acervo técnico disponível e as premissas 
adotadas, definiram-se cinco grandes temas para 
aprofundamento e compreensão dos territórios: 

> SISTEMA AMBIENTAL: fornece as bases para 
a compreensão da forma e das primeiras 
vocações do território. Análise da sua estrutura 
física (geomorfologia, hidrografia, relevo, 
unidades de conservação) e das transformações 
derivadas de seus usos.

> REDES DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE: 
fornece o suporte estrutural necessário 
em diferentes cenários de ocupação. Pauta 
as condições das redes de mobilidade, de 
transportes e sistemas de saneamento atentos 
às características do território e a futuros 
desenvolvimentos urbanísticos sobre o mesmo.

> FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: 
permitem individualizar padrões morfológicos, 
tipológicos e funcionais mais ou menos 
homogêneos, revelando as lógicas das 
localizações e funcionamento de partes da 
cidade e seus conteúdos sociais – processos de 
expansão, de inclusão e exclusão, de separação 
ou proximidade relativas, de compatibilidades e 
incompatibilidades de usos.

> IDENTIDADE DO LUGAR: permite uma análise 
do território por meio do levantamento 
histórico e do patrimônio cultural, da leitura 
da paisagem e do estudo da etnografia urbana, 
visando aprofundar as singularidades do lugar, 
aquilo que lhe é único, o genius loci.

> LEITURA SOCIOECONÔMICA: analisa as 
questões sociais e econômicas que atuam 
no território de estudo, com a finalidade de 
melhorar a compreensão dessas dinâmicas e 
seus possíveis desenvolvimentos. 

A partir da análise temática, o método dispõe 
sobre a integração entre as camadas dos temas 
estudados, que ocorre através do cruzamento das 
bases cartográficas existentes e da integração 
das diretrizes temáticas elaboradas. Com este 
cruzamento surgem as diretrizes integradas 
preliminares apreendidas pela análise da 
cartografia síntese e pela reunião das diretrizes 
temáticas, bem como pela incorporação de 
ajustes e sugestões decorrentes das entrevistas e 
pesquisas realizadas com a sociedade civil.  

Os dados, informações e diretrizes produzidas 
a partir do diagnóstico resultaram, por meio 
de análise sistemática, na observação de 
três características complementares que 
compreendem atributos capazes de definir uma 
Centralidade em função de sua concentração de 
atividades econômicas e culturais e o fluxo de 
pessoas de fora em busca de sua capacidade de 
oferta de bens e serviços. 
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Entre as referências utilizadas constam as 
experiências desenvolvidas pela Comissão de 
Planejamento Regional do Vale do Delaware 
(DVRPC), em especial as voltadas para a 
revitalização de áreas comerciais localizadas no 
subúrbio – suburban downtown retail districts. 
Dentre as experiências, destaque para uma análise 
sobre tipologias, usos e características desses 
distritos (2013).  

Dessa forma, para observar e compreender 
as centralidades objeto do projeto, as três 
características entendidas como definidoras de 
uma Centralidade serviram como instrumento de 
avaliação de seus atributos e consequente análise 
de suas potencialidades e estrangulamentos. 

As três características definidas como método de 
análise para Centralidade foram:

Alcance 
Extensão territorial da sua influência e da origem 
de seus visitantes e usuários dos bens e serviços 
que dependem, em grande parte, da amplitude e 
qualidade da rede viária que conecta o território. 

Atratividade 
Qualidade do espaço urbano, ambiental, 
convivência social e da base de oferta de bens 
e serviços, que a torna atraente para negócios e 
pessoas. 

Figura 3 
Esquema de camadas 
para análise territorial 
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Capacidade 
Competência de cada centro secundário 
responder às demandas e movimentos do 
entorno a partir da base econômica, com oferta 
diversificada de bens e serviços de qualidade.

Partindo dessa análise, na qual cada Centralidade 
foi avaliada de acordo com os respectivos 
atributos relativos ao alcance, atratividade e 
capacidade, ficou estabelecido para cada uma 
dessas características um conjunto de diretrizes 
que serviram de base para os projetos urbanos de 
reestruturação urbana e dinamização econômica. 

Processo participativo
Em relação à participação da sociedade civil e ao 
envolvimento das instituições públicas – processo 
transversal a todas as três etapas anteriores 
e essencial para complementação da reflexão 
técnica e apreensão da realidade – os métodos 
adotados foram de pesquisa direta estruturada, 
entrevista semiestruturada e consulta pública 
aberta para promoção do amplo debate.

Desde a fase de diagnóstico até a de formulação 
de propostas, a sociedade foi consultada para 
possibilitar a apreensão pelos técnicos da 
visão das pessoas em relação à realidade das 
centralidades e para testar a aprovação dos 
projetos. Como mostra o diagrama abaixo realizou-
se uma troca continuada entre a equipe técnica, 
os atores sociais e os agentes públicos, a fim 
de contemplar a compreensão da realidade de 
cada um dos grupos e a formulação de propostas 
coletivas.

Figura 4 
Processo de escuta

2017

Junho Julho

INÍCIO DO 
PROJETO

ENTREGA DO 
PLANO DE 
TRABALHO

Reunião de 
alinhamento 
conceitual – 
urbanistas de 
referência e 
especialistas de 
secretarias – PCR

SetembroJulho a Novembro

Reuniões com 
Secretarias e 
órgãos da PCR e 
Governo – 17 
reuniões

Outubro

Pesquisa com 
empresários 
locais das 6 
Centralidades – 
120 questionários 
aplicados

Agosto

Pesquisa com 
usuários das 6 
Centralidades – 
402 questionários 
aplicados

Reunião com os 
empresários das 
propriedades do 
Pontal do 
Capibaribe
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Processo participativo para apresentação das propostas dos territórios. Território 1 (esq) e Território 2 (dir), 2018

Janeiro

Reunião de 
alinhamento 
conceitual sobre 
centralidades e 
propostas 
preliminares

Reuniões com 
secretarias da 
PCR para 
discussão sobre 
propostas 
preliminares 
– 3 reuniões

Abril

Apresentação 
das propostas 
preliminares aos 
gestores da PCR

Dezembro

Apresentação 
do diagnóstico e 
consultas 
públicas nas 
RPAs 2 e 5

Apresentação do 
diagnóstico e 
consulta às 
secretarias da 
PCR

Maio Maio/Junho

Reunião pública Apresentação 
das propostas 
preliminares e 
consulta pública 
nas RPAs 2 e 5

Contribuição 
virtual sobre as 
propostas 
preliminares 
– 15 dias 

2018
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Pesquisas e entrevistas qualitativas para o diagnóstico 
Para elaboração do Diagnóstico (P1) foram feitas 
pesquisa e entrevista qualitativa. A primeira com 402 
usuários das centralidades e a segunda com 120 
empresários.

Estas consultas auxiliaram na construção do 
Diagnóstico. Na pesquisa com usuários identificou-se 
questões sobre o tipo de atividade demandada por eles, 
atividades não realizadas, modo de transporte utilizado 
para deslocamento, origem (local de residência) e 
frequência com que efetuam atividades naquela 
localidade.

A pesquisa com os empresários teve o objetivo de 
captar a percepção dos empreendedores sobre o espaço 
de irradiação territorial da Centralidade, potencial 
econômico, concorrência e adensamento, vantagens 
locacionais e estrangulamentos dos negócios.

Reunião de discussão do diagnóstico nas RPAs  
A versão preliminar do Diagnóstico (P1) foi apresentada 
para moradores e lideranças locais em duas reuniões 
nas RPAs. O grupo apontou sugestões sobre os 
conteúdos em diversas partes dos diagnósticos. A 
versão final do Produto 1 incorpora as sugestões.

Reunião de discussão das propostas nas RPAs  
Foram realizadas duas reuniões com a presença de 
moradores e lideranças das seis centralidades dos 
Territórios 1 e 2, com o objetivo de conferir a opinião 
dos moradores e lideranças sobre as intervenções 
propostas pelo projeto.

Na reunião, a equipe apresentou os objetivos e uma 
lista detalhada de intervenções propostas para os 

territórios pelo Projeto de Reestruturação Urbana e 
Dinamização Econômica Territorial de centralidades 
do Recife. Ao fim da apresentação os participantes 
puderam opinar sobre as intervenções ou sugerir 
novas propostas para o território. 

Todos os participantes aprovaram as intervenções 
propostas e as sugestões pertinentes ao trabalho, logo 
incorporadas à versão final dos projetos que constam 
neste documento.

Reunião pública de discussão das propostas nas RPAs  
A fim de conferir opiniões sobre as intervenções 
propostas pelo projeto foi realizada reunião pública, 
no mesmo formato das reuniões feitas nas RPAs. O 
encontro aconteceu no Museu da Cidade do Recife 
com a presença de moradores e lideranças das seis 
centralidades dos Territórios 1 e 2, e de especialistas 
de diversas áreas.

Assim como aconteceu na reunião de discussão das 
propostas nas RPAs, todos os participantes aprovaram 
as proposições, que foram incorporadas à versão final 
deste documento.

Pesquisa de avaliação das intervenções propostas 
Realizou-se uma pesquisa nas centralidades 
com o objetivo de saber a opinião dos usuários 
sobre as intervenções propostas pelo Projeto de 
Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica de 
centralidades do Recife.

No total foram ouvidas 440 pessoas, entre 
consumidores e trabalhadores das centralidades.  
O grupo opinou e atribuiu prioridade ao que estava 
sendo sugerido.
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TERRITÓRIOS DE 
INTEGRAÇÃO E 
CENTRALIDADES

Conhecer a realidade e identificar os principais 
estrangulamentos e potencialidades que ajudaram 
a definir as ações voltadas para a reestruturação 
urbana e dinamização econômica dos territórios 
de integração e centralidades, só foi possível 
a partir da combinação da caracterização dos 
territórios e suas complexidades combinadas a 
uma reflexão técnica e olhar crítico da sociedade. 

Este capítulo apresenta todo este universo de 
conteúdo elaborado de uma forma sintética, ou 
seja, apresenta informações sobre a realidade 
local apreendida no mapeamento e análise 
dos dados, assim como as questões e soluções 
pensadas para os territórios e centralidades.

A análise foi dividida em dois blocos para 
fins didáticos, separando os dois territórios 
de integração e respectivas centralidades, 
apresentando todo o conteúdo analítico e 
propositivo de cada um deles. O documento 

apresenta o material elaborado para o Território 
1 (T1) e na sequência o Território 2 (T2), que 
possuem perfis socioeconômicos e urbanísticos 
diferenciados, o que gerou esta subdivisão para 
fins de produção de conteúdo.

O território 1 é composto pelo recorte do território 
de integração, que inclui os seguintes bairros: 
Espinheiro, Aflitos, Encruzilhada, Ponto de Parada, 
Arruda, Bomba do Hemetério, Água Fria, Fundão, 
Cajueiro, Beberibe, Linha do Tiro e Porto Madeira; 
e pelo recorte das centralidades em si, ou seja, 
Beberibe, Água Fria e Encruzilhada.

Para uma primeira avaliação deste território 
foram definidos critérios para estabelecer uma 
hierarquia preliminar das centralidades no T1, no 
intuito de apoiar na definição das estratégias e 
diretrizes iniciais para elaboração dos estudos, 
assim como para avaliar a complementariedade 
entre elas, premissa para integração das mesmas. 
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Foram usados critérios de densidade terciária, 
baseados em indicadores simples, que permitem 
classificar os aglomerados territoriais:

> Superfície do solo de proximidade (bairro).

> População do entorno imediato (bairro).

> Unidades mercantis localizadas.

Com base nesses dados foi gerado um indicador 
que expressa a densidade terciária das 
centralidades: unidades mercantis por densidade 
demográfica (superfície de solo de proximidade 
ou bairro por habitante) e orientou o sentido das 
propostas de intervenção.

Tabela 1 Hierarquia do T1

Centralidades Superfície (ha) População (hab) Unidades mercantis Densidade Terciária

Encruzilhada 102 11.940 1.467 12,5

Água Fria 193 43.529 1.056 4,7

Beberibe 49 8.856 376 2,1
 
Elaboração: Diagonal/Factta a partir de dados do IBGE e Cadastro Mercantil

O território de integração 2, composto pelos 
bairros de Afogados, Mangueira, Jiquiá, Estância, 
Areias, Jardim São Paulo e Barro, possui como 
recorte local as centralidades de Afogados, Areias 
e Jardim São Paulo.

No mesmo sentido da avaliação do T1 foi 
elaborada a avaliação da hierarquia das 
centralidades do Território 2, que apresenta 
Afogados despontando como principal 
Centralidade em relação à densidade terciária, não 
apenas do T2, mas de toda a área do projeto.

Tabela 2 Hierarquia do T2

Centralidades Superfície (ha) População (hab) Unidades mercantis Densidade Terciária

Afogados 369 36.265 3.243 33,5

Areias 240 29.894 1.212 9,7

Jardim São Paulo 250 31.648 1.100 8,7
 
Elaboração: Diagonal/Factta a partir de dados do IBGE e Cadastro Mercantil
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Considerando a densidade terciária como 
indicador classificatório, é possível verificar que 
as centralidades de Afogados (T1) e Encruzilhada 
(T2) representam as áreas de maior concentração 
de atividades em seus respectivos territórios 
de integração, polarizando as relações com as 
centralidades subsequentes - hierarquizando suas 
relações no sentido contrário ao Centro Principal. 
Dessa forma, o conjunto de proposições para cada 
território partiu desta hierarquia para esboçar 
estratégias de complementariedade entre as 
centralidades, a fim de evitar que consumidor das 
mesmas precise recorrer ao Centro da Cidade ou 
Boa Viagem.

Neste contexto, o capítulo a seguir apresenta 
a caracterização e proposição do Território 1 
subdividida em duas partes: a primeira expõe a 
abordagem agregada do conjunto territorial que 
articula e integra as centralidades – Território de 
integração 1; e a segunda a análise aprofundada 
de cada uma dessas centralidades: Encruzilhada, 
Água Fria e Beberibe. Nesta mesma organização 
aparecerá o estudo e proposições para o Território 
2 após a finalização do primeiro.

Largo da Encruzilhada (acima) 
Feira Livre e Mercado de Afogados, 2018
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O Território de integração 1 se forma a partir 
da articulação de corredores viários e de 
transporte, tem como característica uma grande 
diversidade socioeconômica interna, tanto no que 
se refere à base econômica, quanto aos fatores 
urbanísticos e sociais. Além disso reúne alguns 
estrangulamentos e outras potencialidades, 
que serviram de orientação para formular as 
propostas de ação.

TERRITÓRIO DE 
INTEGRAÇÃO  1
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Figura 5 
Mapa do Território de Integração 1
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Diagnóstico do Território 
de Integração 1 (T1)
Os aspectos ambientais, urbanísticos e 
socioeconômicos dos bairros que compõe 
o Território de Integração 1 (T1) permeiam a 
organização das centralidades (ZEDE – Zona 
Especial de Dinamização Econômica, PD 2018) 
da Encruzilhada, Água Fria e Beberibe. É a partir 
da análise destes aspectos, que rebatem nas 
dinâmicas das centralidades, que foram definidas 
as diretrizes preliminares para os Planos de 
Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica.

Neste contexto, a integração do território 1 ocorre, 
sobretudo, a partir da estrutura dos corredores 
viários que concentram um grande fluxo de linhas 
de transporte coletivo. São esses corredores: 
Avenida Norte, Avenida Beberibe e Estrada Velha 
de Água Fria, que também acumulam atividades 
econômicas, traço marcante de ambos os 
territórios das centralidades, conforme se observa 
na Figura 5. Outra característica é que fora desses 
corredores de transporte e dos limites dos centros 
secundários predomina o uso residencial.

Outra integração que se observa, é a realizada 
por meio dos cursos de água, que associada aos 
remanescentes de área verde preservada e a 
possibilidade de arborização e reflorestamento 
das matas ciliares de rios e canais geraria uma 
conexão dos rios Capibaribe e Beberibe, vide 
Figura 5.

No território, predomina o uso residencial, com as 
atividades comerciais e de serviços concentrando-se 
nas centralidades e ao longo das vias principais  
(Av. Beberibe e Av. Norte). O território ainda se 
caracteriza pela significativa presença de edificações 
de baixo padrão construtivo, espontâneas, adensadas 
e consolidadas, principalmente onde se concentram 
as ZEIS de Água Fria, Linha do Tiro e Beberibe.

Quanto ao número de pavimentos das edificações, 
predominam no território os imóveis com até  
2 pavimentos. No entanto, é possível perceber uma 
quantidade expressiva de edifícios com gabarito 
acima de 10 pavimentos nos bairros mais ao sul 
desse território. Os bairros dos Aflitos e do Espinheiro 
têm o maior número de edificações com gabarito 
até 20 pavimentos, e no encontro entre Aflitos e 
Encruzilhada há uma considerável concentração 
de edificações com mais de 20 pavimentos, 
provavelmente reflexo da Lei dos 12 Bairros que 
inibiu a construção de prédios com elevado número 
de pavimentos em algumas áreas da Zona Norte, 
entre elas os bairros do Espinheiro e Aflitos.

A história também se confunde com o traçado e a 
arquitetura do território. O bairro da Encruzilhada, 
por exemplo, tem uma riqueza na diversidade 
tipológica que retrata fragmentos dos vários 
momentos da ocupação do bairro e da área em 
particular, compreendendo desde suas construções 
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Figura 6 
Mapa com as atividades 
mercantis do T1
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ecléticas, entre medianeiras e de estreitas fachadas, 
até edifícios modernos de maior altura.

Já em Água Fria, a riqueza e diversidade das 
manifestações culturais de origem africana 
representam a singularidade do bairro, com 
seu padrão tipológico bastante homogêneo no 
assentamento urbano da colina, caracterizado por 
minúsculas construções habitacionais.

Por fim, no bairro de Beberibe, a construção da 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Beberibe, 
as agitações políticas da Revolução de 1817 e a 
Convenção de Beberibe, em 1821, marcam a história 
da formação do bairro, que se torna distrito do 
Recife em 1857.

E hoje, com uma população de 64.325 habitantes, 
as três centralidades representam 4,18% da 
população do Recife, ocupando cerca de 1,6% da 
área total do município, mas contribuem com apenas 
1% da economia do município, quando estimada 
pelo volume do emprego formal (6.811 em 2014). 

Medindo pela receita de ISS (proxis da economia), o 
Território contribui com pouco mais de um por cento do 
total da arrecadação do tributo no Recife (apenas 1,02%). 
Todavia, se observa neste território um vasto mercado de 
trabalhadores informais, cujos dados não conseguem ser 
medidos por esses indicadores.

A Encruzilhada, por sua vez, tem a maior renda e o menor 
índice de pobreza dentre as centralidades do T1, com uma 
receita per capita de ISS de R$ 194,89 (muito superior à 
média do território). Em praticamente todos os indicadores 
econômicos e sociais a Encruzilhada se diferencia 
bastante das outras duas centralidades, principalmente na 
renda, como mostra a tabela 3.

As atividades econômicas nas centralidades tendem a 
se concentrar em quatro cadeias produtivas – Casa e 
construção, transporte e logística, saúde e bem-estar e 
alimentos e bebidas, e se distribuem ao longo das vias e 
eixos de transporte conforme mencionado. A Encruzilhada 
concentra 50,6% das unidades mercantis e 57,4% do 
emprego formal do território exercendo um papel de 
Centralidade polarizadora e mais completa no T1.

Tabela 3 Indicadores econômicos e sociais das centralidades do Território 1

Centralidades Renda domiciliar  
R$  (*)

População Emprego 
formal

Pobreza - % até 
1 SM (**)

% Domicílios 
em ZEIS (***)

Relação PEA/ emprego 
formal (****)

Encruzilhada 5.693,56 11.940 3.909 40,3 0,5 1,0

Água Fria 1.189,95 43.529 2.306 79,3 66,9 5,6

Beberibe 1.038,23 8.856 596 80,3 75,7 6,6
 
(*) Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes – 2010 
(**) Classe de rendimento da população de 10 anos e mais em percentual de salário mínimo-SM 
(***) ZEIS – Zona Especial de Interesse Social 
(****) Razão entre a PEA-População Economicamente Ativa e o Emprego Formal: indica a capacidade de absorção da mão de obra 
local pelas centralidades

Fonte: IBGE/RAIS-MT

Nota: Atualizando os dados 
para 2017, Encruzilhada 
teria uma renda de  
R$ 8.659,90, sendo de  
R$ 1.809,91 em Água Fria e 
R$ 1.579,15 em Beberibe. 
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Potencialidades, 
estrangulamentos e diretrizes

Do diagnóstico do Território de Integração 1 pode 
ser destacado um conjunto de estrangulamentos 
(fatores que comprometem a qualidade urbana 
e dificultam a dinamização econômica) e de 
potencialidades que foram utilizadas para o 
desenvolvimento do território.

Potencialidades

> Rede viária de integração com a cidade do Recife 
e com o município vizinho de Olinda.

> Posição intraurbana favorável e conectada 
através das linhas de transporte público a vários 
bairros.

> Concentração de atividades mercantis ao longo 
dos principais eixos com potencial adensamento.

> Presença de equipamentos âncora com potencial 
para atuação em programas de capacitação e 
formação profissional.

> Existência e potencial de espaços livres públicos.

> Presença de Unidade de Conservação Ambiental 
de Dois Unidos (área do entorno), da Zona de 
Ambiente Natural do Rio Beberibe e existência 
de três IPAV - Imóvel de Proteção de Área Verde 
com dimensões relevantes.

> Presença de relevante patrimônio material e 
imaterial.

Estrangulamentos

> Caráter excessivamente rodoviário das Avenidas 
João de Barros, Norte e Beberibe.

> Sobreposição de linhas de ônibus, limitada 
integração entre modos de transporte (coletivo, 
bicicleta e veículo) e circulação de pedestres, 
má qualidade das paradas de ônibus e longa 
espera entre viagens.

> Carência de Áreas Verdes Públicas e arborização 
prejudica a qualidade urbana e influencia 
negativamente a atratividade local.

> Carência de infraestrutura urbana, baixa 
qualidade das calçadas, alagamentos, acúmulo 
de lixo nas ruas e iluminação precária.

> Recursos ambientais desarticulados da trama 
urbana.

> Enorme desigualdade econômica e social entre 
as três centralidades.

> Baixa qualidade das atividades de serviços e 
comércio.

> Baixa escolaridade em todo território, exceto na 
Encruzilhada.

> Média a baixa capacidade de absorção de 
emprego local (relação PEA/Emprego) em Água 
Fria e Beberibe.
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Diretrizes

As diretrizes preliminares para elaboração dos 
Planos e Projetos para Dinamização Econômica e 
Reestruturação Urbana dos Territórios 1 advém da 
análise consolidada das matrizes ou camadas de 
abordagem territorial conforme detalhado no item 
de metodologia. 

Todas as macrodiretrizes e o detalhamento em 
diretrizes aparecem no volume Diagnóstico e 
Diretrizes Preliminares2, cujo conteúdo abarca 
as escalas do Território de Integração e as dos 
centros secundários a serem dinamizados, sendo 
nesta última, pormenorizada para cada uma das 
centralidades. Para esse sumário executivo, optou-
se por apresentar as seis macrodiretrizes, cujo 
conteúdo rebate diretamente na escala local:

> Promover a integração dos espaços abertos e 
dos recursos naturais existentes, a partir dos 
recursos hídricos e infraestrutura viária, de 
modo a criar uma Via Parque Beberibe.

> Ampliar as condições de conectividade, 
facilitando as caminhadas e o uso seguro 
da bicicleta como transporte, incluindo a 
ampliação e consolidação da rede cicloviária.

> Reordenar os enlaces ou cruzamentos de modo 
a fluir o tráfego rodado, pedestre e cadeirante, e 
garantir os giros aos distintos caminhos.

> Reordenar e requalificar urbanisticamente os 
centros secundários a partir das premissas e 
bases conceituais adotadas.

> Fortalecer e ampliar as atividades econômicas, 
culturais e de serviços públicos nos centros 
secundários.

> Garantir a sustentabilidade ambiental e de 
autogestão dos mercados e feiras públicas e 
entorno.

 

Estratégias e propostas 
para o Território de 
Integração 1
A partir das macrodiretrizes e diretrizes 
desenvolvidas para o Território de Integração 
1,(T1) foram desenhadas três estratégias de 
intervenção, detalhadas em propostas territoriais. 
Estas estratégias também tiveram rebatimento no 
detalhamento dos projetos conceituais específicos 
para cada uma das centralidades presentes no T1. 

As três estratégias de intervenção do T1 
consideraram a temática ambiental, urbana e 
social, respectivamente, com a Proposta Territorial 
ambiental (PT1), que se subdivide em seis 
intervenções; a Proposta Territorial de mobilidade 
(PT2), com cinco intervenções; e a Proposta 
Territorial de inclusão social (PT3), com dois 
projetos, conforme quadro 1.

2. O Diagnóstico na íntegra 
encontra-se disponível no site: 
http://icps.recife.pe.gov.br/
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Quadro 1 Propostas para o T1

Numeração Proposta Nível de Intervenção Tema

PT1 TERRITORIAL AMBIENTAL

1 Parque Linear Beberibe Diretrizes Reestruturação urbana

2 Eixo de Articulação Metropolitana Diretrizes Reestruturação urbana

3 Eixo Verde São Sebastião Diretrizes Reestruturação urbana

4 Bosque Público Diretrizes Reestruturação urbana

5 Integrar equipamento e espaços verdes públicos Diretrizes Reestruturação urbana

6 Praça Encontro das Águas Diretrizes Reestruturação urbana

7 Eixo Verde Canal do Arruda Diretrizes Reestruturação urbana

8 Parque Público Tamarineira Diretrizes Reestruturação urbana

9 Interligação Parque da Jaqueira e Parque Capibaribe Diretrizes Reestruturação urbana

PT2 TERRITORIAL MOBILIDADE

1 Adequação da estrutura, da forma e da paisagem da Av. 
Beberibe

Projeto Preliminar Reestruturação urbana

2 Adequação da estrutura, da forma e da paisagem da Av. 
Uriel de Holanda

Diretrizes Reestruturação urbana

3 Adequação da estrutura, da forma e da paisagem da Estrada 
Velha de Água Fria

Diretrizes Reestruturação urbana

PT3 TERRITORIAL INCLUSÃO SOCIAL

1 Centro Comunitário do Arruda Projeto Preliminar Social

2 Capacitação profissional de jovens vulneráveis Diretrizes Social e dinamização 
econômica

PT1 | PROPOSTA TERRITORIAL AMBIENTAL

A estratégia desta proposta é reforçar a ligação 
entre a paisagem ambiental e os espaços livres 
públicos, através da Avenida Beberibe, Rua Uriel 
de Holanda, parte da Estrada Velha de Água Fria, e 
Av. João de Barros, importante eixo de articulação 
das três centralidades (Encruzilhada, Água Fria e 
Beberibe). 

O plano propõe a conexão das áreas de proteção 
ambiental (UC Dois Unidos), as margens do Rio 
Beberibe transformando-as em parque linear 
fluvial, córregos e canais, áreas de concentração de 
vegetação (IPAV – casa de eventos Letícia Antunes), 
a Unidade de Proteção da Tamarineira (Hospital 
Psiquiátrico), o Parque da Jaqueira, além do 
patrimônio histórico cultural, até sua ligação com o 
Parque Capibaribe ao sul.
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Estas vias deverão priorizar e comportar novos 
modos de transporte não motorizados, com 
requalificação de calçadas, arborização, e 
destacar todas as singularidades ali presentes, 
transformando esses eixos em caminhos com mais 
qualidade urbana, conforme demonstra a figura 7 
e seus detalhes.

A | Rio Beberibe  

Proposta de implantação de Parque Linear nas 
margens do Rio Beberibe –  reforçando o projeto 
PAC Beberibe/Prometrópole, em andamento – 
com ampliação da ponte que liga Beberibe a 
Olinda, aumentando as calçadas para que possam 
funcionar como espaço de lazer e contemplação, 
além de comportar comércio de pequeno porte 
formalizando as atividades existentes. 

Figura 7 PT1 - Proposta Territorial Ambiental

A
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B | Av. Cidade do Monteiro 

Transformar a Av. 
Cidade do Monteiro 
em um eixo verde 
integrado à Olinda, 
com requalificação 
urbanística e 
paisagística capaz de 
conectar o eixo ao 
habitacional, a partir 
de uma alameda 
de serviços voltada 
para a população do 
conjunto. 

 

C | IPAV Letícia Antunes 

Abertura da casa 
de eventos Letícia 
Antunes (IPAV) para a 
população. A proposta 
é  transformar o 
espaço em um Bosque 
Público, a partir de 
Parceria Público-
Privada ou outro 
instrumento.

D | Riacho da calma e Rua São Sebastião 

Reurbanização da Rua São Sebastião 
transformando-a em um eixo verde, dotado de 
infraestrutura de drenagem e esgoto, tratamento 
paisagístico, calçadas confortáveis e acessíveis, 
ciclovias, a fim de conectar as margens do 
Parque Linear do Beberibe ao bosque público e à 
Centralidade de Água Fria. 

B D

C
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E | Praça Av. Prof. José dos Anjos 

Requalificação  urbanística e paisagística das 
margens do Rio Beberibe e da praça, articulando-
as  com o Ecoponto e com Olinda.

PT2 - PROPOSTA TERRITORIAL MOBILIDADE

A estratégia deste plano é a redução do aspecto 
rodoviário dos eixos viários Avenida Beberibe/ 
Uriel de Holanda, Estrada Velha de Água Fria e 
Av. João de Barros, por meio da incorporação 
e valorização de modos de transporte não 
motorizados - ciclovias e calçadas adequadas para 
pedestres.

F | Canal do Arruda 

Requalificação urbanística e paisagística de todo 
o Canal do Arruda, capaz de transformá-lo em 
Eixo Verde com espaço de integração e lazer no 
encontro do Estádio do Arruda e Praça Antônio Luiz. 

A proposta prevê as seguintes ações de melhoria:

> Resolução da infraestrutura de saneamento, 
especialmente drenagem.

> Melhoria da iluminação pública, especialmente 
de pedestres.

> Implantação de galerias técnicas para fiação 
elétrica, fibras óticas, telefonia, etc.

E F
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Figura 8 PT2 - Proposta Territorial Mobilidade
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> Alargamento e padronização dos 
pisos das calçadas, incorporação de 
elementos de acessibilidade universal.

> Sinalização vertical e horizontal de 
todo o percurso.

> Inclusão de elementos de tráfego 
calmo nas principais travessias e 
modalidades, ou pontos de encontro 
de várias vias.

> Respeito à velocidade máxima de 50 
km/h ao longo de todo o percurso da 
Av. Beberibe, Rua Uriel de Holanda, 
Estrada Velha de Água Fria e Av. João 
de Barros.

> Ampliação da arborização de todo 
o percurso das vias citadas no item 
anterior e também das principais 
transversais destas vias, sobretudo no 
Córrego do Arruda, Rua São Sebastião, 
Rua da Regeneração, Canal e Avenida 
Senador Nilo Coelho.

> Melhoria do mobiliário de apoio aos 
transportes públicos: adequação 
dos pontos de ônibus à demanda 
em horários de pico; previsão dos 
terminais de ônibus que venham 
a participar do futuro SEI (Avenida 
Beberibe).

> Destaque a todas as singularidades 
ali presentes e evidenciadas no 
diagnóstico no item da etnografia.

03

02

01
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PTI 3 | PROPOSTA TERRITORIAL DE INCLUSÃO 
SOCIAL 

A estratégia de inclusão social e territorial do T1 
contempla dois grandes projetos que contribuem 
para a convivência cidadã e a cultura de paz, assim 
como para o aumento da empregabilidade da 
população local. 

A primeira proposta é de Implantar Centro 
Comunitário cujo objetivo é de oferecer um 
espaço de convivência no Território 1 com oferta 

04 04

de múltiplas atividades sociais e educacionais 
que promovam a cidadania, a cultura de paz, 
a formação profissional e o atendimento à 
população, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida e redução da violência.

O Centro Comunitário deve seguir o modelo do 
Compaz com construção de biblioteca, espaços 
para capacitação e atividades sociais, culturais e 
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esportivas, e para serviços públicos, assistência 
jurídica, Delegacia da Mulher, incluindo convênio 
que possibilite o uso dos espaços e equipamentos 
existentes no clube. O Centro Comunitário 
será localizado no Bairro do Arruda em área a 
negociar com o Clube do Santa Cruz, ocupando 
cerca de 8.000 m² com as instalações próprias, 
complementando as atividades com apoio nos 
equipamentos do clube, segundo convênio a ser 
negociado.

Essa proposta deve beneficiar a comunidade, 
com uma população estimada em 54.120 
pessoas distribuídas em seis bairros do 
entorno do equipamento. A implantação do 
Centro Comunitário do Território 1 requer um 
investimento aproximado de R$ 8 milhões e a 
manutenção do equipamento deve representar 
cerca de R$ 1,9 milhões por ano, considerando 
que parte dos custos de operação são partilhados 
com diferentes parceiros.
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COMPAZ – Governador Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), 2018
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A segunda proposta é para promoção da 
capacitação profissional de jovens vulneráveis 
do território e tem como objetivo a mobilização 
desses jovens favorecendo a empregabilidade 
e a abertura de oportunidades sociais, 
contribuindo para a redução da violência.

O projeto consiste na oferta de cursos de 
capacitação e formação profissional de 
curta duração (três meses), por Instituições 
de ensino, o Sistema S ou a prefeitura, em 
áreas de interesse do território: gastronomia, 
comércio, economia criativa e serviços. Para 
envolvimento e comprometimento dos jovens, 
o projeto prevê entrega de bolsa de estudo 
com duração de três meses.

A promoção da capacitação profissional será 
orientada para o grupo de jovens de 15 a 
29 anos que não trabalham nem estudam e 
residem nas ZEIS dos bairros do T1. Os jovens 
com esse perfil, residentes nos bairros de 
Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, 
Fundão, Água Fria, Bomba do Hemetério, 
Arruda e Encruzilhada configuram um universo 
de mais de 4 mil pessoas, segundo o IBGE, 
2010. Portanto, a proposta é mobilizar 
os beneficiários ao longo de cinco anos, 
contemplando 870 participantes a cada ano, 
distribuídos proporcionalmente ao número 
total de pessoas por bairro.

Para realização do programa é prevista a 
concessão de bolsa de R$ 250,00 por três 

meses, para cada um dos jovens. Considerando 
custos de aproximadamente R$ 200,00 por aluno, 
o projeto deve ter uma despesa geral, por ano, de 
R$ 1.175 mil (R$ 5,875 milhões ao longo de cinco 
anos).

Resultados esperados 
A implantação das três estratégias e propostas 
desenvolvidas para o Território de Integração 1 
(T1) devem promover um território mais integrado, 
humanizado, sustentável, vibrante e singular, 
considerando para tanto: 

T1 Integrado

> Território integrado, articulado com o conjunto 
da cidade, a partir do reforço de conectores 
urbanos e ambientais.

> Eixos de articulação metropolitana 
consolidados.

T1 Humanizado

> Com caráter rodoviário das principais vias 
reduzido, provido de calçadas acessíveis, 
iluminação, arborização, seguro para o uso da 
bicicleta e com prioridade para o transporte 
público.

> Mobilidade do território melhorada.



38 PROJETO CENTRALIDADES Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica de Centralidades do Recife

> Empregabilidade da população ampliada, 
como resultado da qualificação profissional, e 
facilitada pela dinamização da economia.

> Violência no território reduzida pelo efeito 
combinado da elevação da renda e do emprego 
e atuação do Centro Comunitário do Território 
(COMPAZ).

> Renda da população aumentada com 
adensamento de atividades econômicas ao 
longo das vias principais e, por consequência, 
aumento do emprego e dinamização da 
economia.

T1 Sustentável

> Recursos hídricos e ativos ambientais 
valorizados e devolvidos como áreas de lazer, 
convivência e contemplação.

> Parque linear do Beberibe conectado pelos 
eixos de articulação metropolitana da Av. 
Beberibe e Estrada velha de Água Fria ao eixo 
verde do Parque linear do Capibaribe.

> Ativos Ambientais constituindo novas âncoras 
do território com bosque público, Praça 
Encontro das Águas, praça próxima ao Estádio 
do Arruda requalificada e centro comunitário 
instalados.

> Canais da Rua São Sebastião, Av. Cidade do 
Monteiro e Rio Morno revitalizados e vias 
requalificadas como eixos verdes.

T1 Vibrante

> Adensamento construtivo e populacional 
das quadras lindeiras adensadas ao longo 
dos principais eixos viários, com garantia de 
equilíbrio entre uso residencial e comercial.

> Mix funcional e fachadas ativas ampliadas 
com recuos e alinhamentos integrados à 
calçada, espaços de fruição pública e eixos de 
atravessamento de quadra para pedestre.

> Competitividade da economia do território 
ampliada.

> Economia do território dinamizada com a base 
econômica ampliada e diversificada.

T1 Singular

> Com respeito ao patrimônio histórico, ao legado 
da cultura popular e incentivo à recuperação de 
área subutilizada e ociosa.
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O aprofundamento da análise de cada 
uma das três centralidades do Território 1: 
Encruzilhada, Água Fria e Beberibe, permitiu 
desenhar a caracterização, destacando o 
alcance territorial, a atratividade de pessoas e 
negócios e a capacidade de atendimento das 
demandas de cada uma delas. A caracterização 
das centralidades apresenta também as 
potencialidades e os estrangulamentos que 
orientaram a formulação de projetos.

CENTRALIDADES  
DO TERRITÓRIO 1
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Mercado da 
Encruzilhada, 

2018
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ENCRUZILHADA 
 
Importante centro comercial e de serviços, o bairro 
da Encruzilhada se beneficia de uma localização 
favorável e de condições socioeconômicas 
atrativas. Além de possuir baixo-relevo e estar 
próximo de bairros de média e alta renda – 
conformando uma demanda elevada por bens 
e serviços, praticamente todos os moradores 
da Encruzilhada estão inseridos no mercado 
de trabalho. Embora uma parcela da população 
trabalhe fora da Centralidade – segundo a 
pesquisa realizada pelo consórcio – a aquisição 
de bens e serviços ocorre próximo ao local 
de moradia, o que confirma a relação entre 
concentração de renda e oferta na Centralidade.

Entre os elementos urbanísticos de destaque 
da Centralidade estão o Mercado e Largo 
da Encruzilhada, além do plano de galerias, 
que distribui os lotes e edificações de forma 
homogênea e confere sensação de permanência 
sem rupturas na paisagem urbana. 

O mercado, equipamento âncora da Centralidade, 
e a ETEPAM (Escola Técnica Estadual Professor 
Agamenon Magalhães) são classificados como 
IEPs – Imóvel Especial de Preservação por conta da 
sua arquitetura protorracionalista. A ETEPAM é um 
equipamento implantado em um grande lote, que 
fechou o acesso da Rua Samuel Campelo à Rua 
João de Barros, dificultando a permeabilidade da 
quadra.

Das três centralidades deste território, a 
Encruzilhada é a que tem o maior número de 
edificações com gabarito de até 20 andares e 
padrões construtivos de alta qualidade, o que 
denota a presença de uma diversidade tipológica 
rica, capaz de retratar fragmentos dos vários 
momentos da ocupação da área. O território 
desperta o interesse do mercado imobiliário, 
principalmente após a implementação da Lei 
dos 12 Bairros e ainda apresenta lotes vazios ou 
fechados, passíveis de transformação, conforme se 
observa na figura 9.

Apesar do interesse do mercado imobiliário 
no bairro, observam-se construções em altura 
sobre base de estacionamentos horizontais, que 
impedem a permeabilidade visual e fechadas 
ativas, que acrescidas à presença de sistema viário 
de perfil rodoviário – caraterística do traçado e 
desempenho das Avenidas Norte e João de Barros 
– comprometem caminhabilidade no bairro. Essa 
característica das principais vias também impacta 
a fluidez do trânsito e as travessias de pedestre 
nos cruzamentos da Avenida João de Barros com 
a Rua Conselheiro Portela, Avenida Norte e Rua 
Castro Alves.
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Figura 9 
Caracterização 
da Encruzilhada
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Tabela 4 Síntese dos principais indicadores da Encruzilhada

Indicador Valor

Superfície (hectare) 102

Percentual da área do Recife (%) 0,47

População (2010) 11.940

Percentual da população do Recife (%) 0,78

Densidade populacional (habitantes/hectare) 117,27

Área construída (m²) - 2014 823.338

Número de domicílios (2010) 4.008,00

Emprego formal (2015) 3.909

Percentual do emprego do Recife (%) 0,6

Número de unidades mercantis (2015) 1.467

Percentual de unidades mercantis do Recife (%) 1,5

Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes R$ (2010) (*) 5.693,56

Analfabetismo (2010) 1,68

CVLI - Crimes Violentos Letais Intencionais (em 100 mil habitantes) - 2010 33,5

Fonte: IBGE/ NGR - SDS/PE 
(*) R$ 6.084,75 a preços de 2016

 

Características da Centralidade

Para entender como melhorar a qualidade urbana 
e a dinamização econômica da Encruzilhada 
foram analisadas as características, apresentadas 
na metodologia do trabalho, definidoras de uma 
Centralidade: alcance, atratividade e capacidade. 
Fica constatado que a Encruzilhada tem um grande 
alcance e uma relevante atratividade, assim como 
capacidade significativa de resposta às demandas 
de potenciais usuários e visitantes.

Alcance

A partir do número de bairros de onde vêm os 
visitantes da Encruzilhada percebe-se o amplo 
alcance territorial. De acordo com a pesquisa 
com usuários, a Encruzilhada recebe visitantes 
e usuários de dez bairros que representam uma 
população total de 187.191 pessoas (incluindo 
a população da própria Encruzilhada), boa parte 
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deles com renda alta, como Espinheiro, Aflitos 
e Parnamirim. O destaque de Campo Grande e 
Olinda evidenciam uma irradiação da Centralidade 
para leste da Encruzilhada, conforme se observa 
na figura 10 e gráfico 1. 

Gráfico 1 
Local de moradia dos visitantes da Encruzilhada (%)

Como mostra a tabela 5, quatro dos bairros de 
visitantes da Encruzilhada têm renda domiciliar 
nominal mensal maior que a da própria 
Centralidade e quatro vezes superior à média do 
Recife.

Figura 10 
Local de moradia dos 

visitantes da Encruzilhada 
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Tabela 5 Rendimento nominal mensal dos bairros dos visitantes da Encruzilhada – 2010

Bairros do Recife de origem dos usuários Valor do rendimento nominal médio mensal 
dos domicílios particulares permanentes (R$)

Parnamirim 10.712,79

Aflitos 8.822,27

Espinheiro 7.299,96

Rosarinho 6.547,75

Encruzilhada 5.693,56

Casa Amarela 4.289,15

Arruda 2.234,64

Campo Grande 2.132,15

Santo Amaro 1.892,17

Água Fria 1.189,95

MÉDIA (não ponderada) 5.081,44
 
Fonte: IBGE – Censo 2010

A Encruzilhada tem posição privilegiada em 
relação às vias de articulação da cidade do Recife, 
que a insere no trajeto de 17 linhas de transporte 
público, a maioria conecta ao Centro Principal, ao 
bairro de Afogados e a Olinda.

Atratividade

As condições de mobilidade e acessibilidade 
são um dos indicadores de atração de uma 
Centralidade, tendo em vista os usuários 
priorizarem ambientes onde há facilidade 
de acesso e locomoção. A pesquisa de 
campo constatou ser a Encruzilhada uma 
Centralidade regular em relação à mobilidade 
e acessibilidade, sobretudo se comparada com 

as outras centralidades objeto de estudo. Suas 
calçadas possuem o menor índice de obstrução, 
irregularidades e degraus, como mostra o gráfico 2. 

 
Gráfico 2 
Qualidade das calçadas na Encruzilhada (pontuação de zero a dez)
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Em relação a outros indicadores avaliados vide 
gráfico 3, aparecem como fatores de restrição à 
atratividade o acúmulo de lixo, principalmente nas 
ruas do entorno do mercado e a sujeira nas vias 
e calçadas, aspecto destacado pelos usuários do 
comércio e serviços do bairro.

Gráfico 3 
Estrangulamentos e problemas na Encruzilhada na visão dos 
usuários (% das respostas)
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Capacidade

A Encruzilhada tem uma base econômica 
significativa, com oferta diversificada de bens 
e serviços, comércio varejista ativo e âncora 
comercial constituída pelo mercado, conforme 
mencionado no capítulo anterior.

O Bairro da Encruzilhada possui 1.467 unidades 
mercantis, cerca de 1,5% do total do Recife, 
sendo 69% delas concentradas na Centralidade 
e nas principais vias, principalmente na Avenida 
Beberibe, na Avenida João de Barros, na Avenida 
Norte, na Rua Amaro Coutinho e na Rua Doutor 
José Maria.

A maior parte das atividades foi agrupada em 
quatro cadeias produtivas: casa e construção 
(32,06%), transporte e logística (12%), saúde 
e bem-estar (12%) e alimentos e bebidas, com 
apenas 11,9% do total. Destacam-se os serviços 
especializados (7,3%), que geram pouco emprego, 
mas têm alto valor agregado: serviços prestados 
a empresas, consultoria empresarial, arquitetura 
e engenharia, serviços de TIC, contabilidade, 
consultoria e auditoria contábil e tributária, 
publicidade e atividades jurídicas.

Parte interna do Mercado da Encruzilhada, 2018
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Potencialidades e 
estrangulamentos

Entre as potencialidades e estrangulamentos da 
Encruzilhada, que serviram de base para o seu 
desenvolvimento futuro, destacam-se:

Potencialidades

> Posição intraurbana favorável e conectada a 
vários bairros, a partir das linhas de transporte 
público, favorecendo o alcance da Centralidade.

> Nível médio a alto de renda da Centralidade e 
dos bairros vizinhos, que gera uma demanda 
significativa de bens e serviços, portanto, base 
para a dinamização da economia.

> Presença de relevante patrimônio material, 
Imóveis Especiais de Preservação (IEPs) e 
imaterial.

> Existência de equipamentos com potencial para 
oferecer capacitações voltadas para segmentos 
estratégicos de atividades econômicas 
existentes e para implantação de novas 
atividades, com destaque para a ETEPAM.

> Presença de áreas sem uso e/ou vazias, com 
potencial para instalação de espaços de 
convivência e lazer.

> Potencial da Rua Samuel Campelo para atrair 
circulação do Bairro dos Aflitos para a Av. João 
de Barros (porta de entrada para o Largo da 
Encruzilhada).

Estrangulamentos

> Caráter eminentemente rodoviário da Avenida João 
de Barros e os gargalos desta com a Avenida Norte 
e ruas Conselheiro Portela e Avenida Beberibe.

> Pressão exercida pelas construções em altura 
sobre base de estacionamentos horizontais, a 
partir da Praça do Rosarinho, não permitindo a 
permeabilidade visual e fachadas ativas. Esses 
fatores ampliam a sensação de insegurança e a 
sobrecarga das infraestruturas urbanas, sobretudo 
na viária. 

> Pouca permeabilidade das quadras prejudica a 
circulação de consumidores.

> Carência de áreas verdes públicas e arborização 
prejudica a qualidade urbana e influencia 
negativamente a atratividade local.

> Carência de infraestrutura urbana, baixa qualidade 
das calçadas, alagamentos, acúmulo de lixo nas 
ruas, iluminação precária. 

> Sobreposição de linhas de ônibus, falta de 
integração entre os modais de transporte e 
circulação (transporte coletivo, bicicleta, veículo e 
pedestres), má qualidade nas paradas de ônibus e 
longa espera entre viagens.

> Feira desordenada ocupando o largo diariamente, 
sem necessariamente estar em funcionamento. 
A situação prejudica a visibilidade do mercado e 
o uso do largo para outras atividades de lazer e 
convivência.

> Desorganização no sistema de carga e descarga de 
bens. 
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Plano de dinamização 
econômica e 
reestruturação urbana da 
Centralidade Encruzilhada
 
Para equacionar os estrangulamentos e explorar 
as potencialidades da Centralidade, promovendo 
a reestruturação urbana e a dinamização 
econômica, devem ser implementados três 
projetos complementares: 

> PU 1 | Ordenamento urbano e dinamização 
econômica do Mercado da Encruzilhada e seu 
entorno.

> PU 2 | Reestruturação da renovação urbana 
Rosarinho/Encruzilhada.

> PU 3 | Dinamização socioeconômica e 
ordenamento urbano das quadras que dão 
fachada para a Avenida João de Barros. 

 
PU1 | ORDENAMENTO URBANO E DINAMIZAÇÃO 
ECONÔMICA DO MERCADO DA ENCRUZILHADA E 
SEU ENTORNO

O projeto foi elaborado para promover a 
melhoria urbanística dos espaços públicos e 
do funcionamento dos grandes equipamentos 
e eventos comerciais públicos. Está inserida 

na proposta a ocupação de imóveis vazios e/
ou adensamento de imóveis existentes, com a 
ampliação das principais cadeias produtivas locais 
e, consequentemente, do número de usuários 
e da oferta de emprego. O projeto assegura 
também a mobilidade da área com destaque 
para a articulação de pedestre e a eficiência do 
transporte público.

A proposta se desdobra e pode ser 
operacionalizada em oito subprojetos: 

  PU1.1  
Largo do Mercado da Encruzilhada e o entorno

A proposta urbana para o Largo da Encruzilhada 
surgiu da necessidade de reduzir o caráter 
rodoviário da Av. João de Barros e da Av. 
Beberibe e realizar o ordenamento da feira, cuja 
disposição dificulta a percepção do equipamento 
âncora, o Mercado, classificado como Imóvel 
Especial de Preservação. Para realizar essa 
requalificação, o projeto indica a ampliação 
do Largo da Encruzilhada até a galeria da Rua 
Dr. José Maria e também a reordenação do 
estacionamento do entorno, a fim de permitir 
melhor circulação de pessoas, liberando mais 
espaço para a estruturação da feira e para 
realização de atividades culturais ao ar livre. Além 
disso, o projeto pretende implantar ciclofaixas, 
via exclusiva para circulação de ônibus e 
requalificação das calçadas da Av. Beberibe e da 
Av. Uriel de Holanda.
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Figura 11 
Projetos Urbanos 
da Encruzilhada 
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Figura 12 
Proposta do Largo da 
Encruzilhada
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Figura 14 
Perspectiva do Largo 
da Encruzilhada

Figura 13 
Perfil do Largo da Encruzilhada 
/ Av. João de Barros

Ciclovia interligando as três centralidades do Território 1 
e conectando-se à ciclovia existente (no cruzamento da 
Rua Pedro Alves com a Avenida Beberibe)

Redesenho do Largo da Encruzilhada, pedestrianização 
de trecho da Rua Dr. José Maria com relocação do ponto 
de táxi para a Avenida João de Barros

Neste trecho, alargamento das calçadas na Avenida João 
de Barros e implantação de mobiliário urbano
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  PU1.2  
Entorno da ETEPAM com abertura do 
prolongamento da Rua Samuel Campelo  
(fluxo de pedestre)

Requalificar o entorno do ETEPAM a partir da 
abertura da Rua Samuel Campelo até a Av. 
João de Barros com requalificação de calçadas, 
arborização, ajardinamento e implantação de 
mobiliário urbano.

O projeto contempla a melhoria da qualidade de 
permeabilidade da quadra e a conectividade entre 
a Av. João de Barros (Encruzilhada) e a Rua Telles 
Junior (Aflitos), duas vias com bastante atividade 
comercial e de serviços.

Figura 15 
Detalhe da proposta da 
Rua Samuel Campelo
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Figura 17   
Perspectivas aéreas

Figura 16 
Perfil do ETEPAM 
– Avenida Norte / 
Avenida João de Barros

Passeio como continuação da Rua Samuel Campêlo com 
abertura para a Avenida Norte e conexão com a Avenida 
João de Barros

Implantação de mobiliário urbano e galerias de comércio 
e serviços (edificações em vermelho)
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  PU1.6 
Qualidade dos produtos e serviços

Oferecer apoio técnico às empresas para a 
melhoria da gestão e da qualidade dos produtos 
e serviços, de modo a elevar a produtividade e a 
capacidade da Centralidade da Encruzilhada no 
atendimento à demanda de usuários e visitantes.  

  PU1.7 
Instalação de empresas de serviços avançados

Visa o adensamento da estrutura produtiva 
da Centralidade com estímulo à ampliação 
e ao fortalecimento dos serviços avançados, 
especialmente consultoria, advocacia, 
contabilidade, publicidade, arquitetura, 
engenharia e TIC.  

  PU1.8 
Controle das atividades com potencial de 
impacto negativo

Organizar e controlar as atividades com potencial 
impacto negativo no espaço urbano, estimulando 
retificação e reorientação do funcionamento das 
empresas, de modo a adequá-las em relação às 
exigências de qualidade urbana e ambiental.

  PU1.3 
Sistema de coleta seletiva de lixo no mercado

Implantação de um sistema de coleta seletiva de 
lixo no mercado, uma contribuição para o meio 
ambiente e melhoria da qualidade do espaço, 
podendo gerar receita para os permissionários e 
exemplo para uma cultura de racionalização dos 
resíduos sólidos. 

  PU1.4 
Atividades culturais e de entretenimento

Fomentar a realização de atividades culturais 
e de entretenimento no entorno do Mercado 
da Encruzilhada, mobilizando os movimentos 
culturais do território (grupos e artistas locais), 
como forma de animação e movimentação da área 
nos finais de semana e noites, contribuindo para 
a atração de pessoas e potenciais consumidores. 
Além disso, o fomento às atividades culturais 
estimula as manifestações culturais das 
comunidades locais. 

  PU1.5 
Capacitação profissional

Promover a capacitação profissional de pessoal 
ocupado nas atividades econômicas da 
Encruzilhada nas áreas de maior potencial, de 
modo a estimular a produtividade e a otimização 
dos negócios oferecidos. 
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Figura 18 
PU1 Ordenamento urbano e 
dinamização econômica do 
Mercado da Encruzilhada e 
seu entorno
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Tabela 6 Matriz Consolida PU1

Subprojetos Custo R$ Fontes Instrumentos Responsáveis Parceiros

Requalificar o Largo da 
Encruzilhada e entorno

1.223.607,66 Orçamento 
da Prefeitura 
e parcerias 
privadas

Incentivo fiscal 
(IPTU) para 
iniciativas privadas, 
Contribuição de 
Melhoria

URB CTTU, 
empresas e 
comércios 
locais

Requalificar o entorno do ETEPAM 
com abertura prolongamento da 
Rua Samuel Campelo

750.859,40 Orçamento e 
parcerias

Contribuição de 
Melhoria

URB ETEPAM

Implantar sistema de coleta 
seletiva de lixo no mercado da 
Encruzilhada

62.000,00 Orçamento da 
Prefeitura

Receita adicional 
dos permissionários 
decorrente da 
venda dos resíduos

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Secretaria 
de Meio 
Ambiente 
do Estado – 
Cooperativa 
de Catadores

Fomentar as atividades culturais e 
de entretenimento no Mercado

480.000,00 Orçamento da 
Prefeitura

Incentivo à cultura Secretaria de 
Cultura/Fundação 
de Cultura

Promotores 
culturais

Promover capacitação profissional 
(Custo anual)

235.000,00 Recursos dos 
parceiros

Convênios com 
parceiros

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

ETEPAM, 
SENAI, 
SENAC 

Promover a melhoria da qualidade 
dos produtos e serviços

(*) Recursos dos 
parceiros

Convênios com 
parceiros

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável

SEBRAE

Estimular a instalação de 
empresas de serviços avançados: 
consultoria, advocacia, 
contabilidade, publicidade, 
arquitetura, engenharia e TIC

(**)  Incentivo fiscal (ISS 
reduzido) e crédito 
da AGEFEPE

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável

 

Organizar e controlar as atividades 
com potencial de impacto 
negativo 

(***)  Legislação urbana e 
ambiental do Recife

Secretaria de 
Mobilidade e 
Controle Urbano

 

Total de recursos 2.751.467,06  

  
(*) Custo assumido pelas empresas com subsídio do SEBRAE 
(**) A implementação do subprojeto contempla apenas atividades correntes da Prefeitura na articulação e negociação com 
segmentos, combinado com renúncia fiscal (incentivos de ISS), que será compensado pelo aumento dos negócios 
(***) A implementação do subprojeto contempla apenas atividades correntes da Prefeitura na fiscalização e no controle urbano 
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PU 2 | REESTRUTURAÇÃO DA RENOVAÇÃO 
URBANA ROSARINHO/ENCRUZILHADA

O projeto identifica a quadra como unidade de 
intervenção e pretende promover a melhoria 
urbanística dos espaços públicos a partir da 
renovação urbana da área. A formulação de novas 
relações entre o espaço edificável e o espaço livre 
que se busca no projeto, visa criar parâmetros 
para que seja feita a substituição das tipologias 
unifamiliares e/ou horizontais por multifuncionais 
de média e grande altura, atente para “potenciais 
adequados ao equilíbrio da paisagem e à 
infraestrutura” (art. 97 do PD, 2008), construindo 
espaço público de qualidade.

PU 3 | DINAMIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E 
ORDENAMENTO URBANO DAS QUADRAS QUE 
DÃO FACHADA PARA A AV. JOÃO DE BARROS 

Proposta para as quadras delimitadas pela 
Rua João de Barros e Avenida Norte, mais Rua 
Alfredo de Castro; Avenida Norte e a João de 
Barros; e as Ruas Castro Alves e José de Sá 
Carneiro, respectivamente, busca adensar 
as atividades econômicas, criar empregos e 
ampliar a diversidade funcional e social da 
área por meio da intervenção coordenada 
pelo poder público, planejada e executada 
com a participação de proprietários e 
investidores privados.

Vista do bairro do Rosarinho da Av. norte, 2018
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A proposta se desdobra e operacionaliza em dois 
subprojetos:

  PU 3.1 
Projeto urbano específico para as quadras 
delimitadas pelas avenidas João de Barros e Norte 
e Rua Alfredo de Castro; Avenida Norte e João de 
Barros e ruas Castro Alves e José de Sá Carneiro

A proposta determina a necessidade de 
desenvolvimento de plano urbano específico, que 
resgate o conceito de galerias, preservando as 
existentes, e implante novas galerias, respeitando 
a paisagem com a definição de porcentagem de 
área para habitação social.

  PU 3.2 
Atração de empresas de serviços avançados

O subprojeto visa estimular o adensamento 
da estrutura produtiva da Centralidade com 
a ampliação e o fortalecimento dos serviços 
avançados, especialmente consultoria, advocacia, 
contabilidade, publicidade, arquitetura, 
engenharia e TIC.

Galerias do bairro da Encruzilhada, 2018
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Figura 19 
PU3 – Dinamização 
socioeconômica e 
ordenamento urbano das 
quadras que dão fachada 
para a Av. João de Barros



61PROJETO CENTRALIDADES Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica de Centralidades do Recife

Resultados esperados
 
Os resultados esperados, descritos a partir das 
ações propostas para reestruturação urbana e 
dinamização econômica, estão subdivididos 
conforme as características que conferem o caráter 
de Centralidade à área delimitada no bairro, de 
maneira a incrementar seu alcance, atratividade e 
capacidade. 

Alcance

> O alcance da Centralidade deve se beneficiar 
principalmente das intervenções realizadas no 
âmbito do território, mas também será ampliada 
pela abertura de vias de acesso de bairros 
vizinhos, especialmente o prolongamento da Rua 
Samuel Campelo.

Atratividade

> Infraestrutura melhorada, com vias e calçadas 
dotadas de acessibilidade universal para 
cadeirante, sinalização audiovisual, iluminação 
direcionada para o pedestre, entre outros.

> Espaços apropriados para guarda de bicicletas, 
promovendo a integração de diferentes modos 
de transporte instalados.

> Cruzamentos e enlaces ordenados e com 
diversidade funcional.

> Patrimônio cultural e histórico existente 
preservado.

> Quadras com maior permeabilidade permitindo 
maior circulação de consumidores.

> Atividades econômicas de impacto urbano 
reorientadas e reformuladas (ou mesmo relocadas) 
para melhoria da acessibilidade e do conforto.

Capacidade

> Estoque ocioso e vazio ocupados e com atividades de 
uso misto.

> Equipamento âncora estruturado, com modelo de 
gestão inovador, com custos adicionais reduzidos e 
com atividades que respeitem as singularidades da 
Centralidade.

> Mercado público reestruturado e com bases 
sustentáveis pela introdução da coleta de lixo seletivo.

> Polo gastronômico consolidado, melhorado e ampliado.

> Fachadas ativadas para instalação de novas atividades 
comerciais e de serviços, a partir dos projetos de 
quadra.

> Comércio varejista consolidado, melhorado e ampliado.

> Serviços avançados ampliados nas áreas de 
contabilidade, advocacia, consultoria, engenharia e 
arquitetura, publicidade e TI.

> Renda da população aumentada como resultado da 
ampliação das atividades econômicas e consequente 
aumento do emprego.

> Atividades culturais e de lazer promovidas no Largo 
da Encruzilhada incentivando a multifuncionalidade 
do espaço, como cinema ao ar livre e atividades 
esportivas.

> Imagem externa positiva da Centralidade pela sua 
contribuição com a melhoria do meio ambiente e 
coleta seletiva de lixo no mercado.



Feira Nova 
de Água Fria, 
2018
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ÁGUA FRIA
 
A riqueza e diversidade das manifestações 
culturais constituem a principal singularidade de 
Água Fria, acompanhada do patrimônio material 
existente. Com a maior população do Território 
143.529 habitantes (IBGE, 2010) e uma superfície 
de 193 hectares, alcança uma densidade 
demográfica de 225,38 habitantes por hectare. 
Sua maior densidade demográfica localiza-
se nas áreas de grande relevo, constituídas 
predominantemente por ZEIS (Zona Especial de 
Interesse Social).

A Centralidade de Água Fria se caracteriza pelo 
perfil rodoviário da Avenida Beberibe e da Estrada 
Velha de Água Fria, que organiza a trama urbana 
com cinco enlaces autônomos: i) cruzamento da 
Estrada Velha de Água Fria e as Ruas Bomba do 
Hemetério e São Bento; ii) Rua São Bento, Avenida 
Beberibe e Rua Alegre; iii) Avenida Beberibe e 
Estrada Velha de Água Fria; iv) Avenida Beberibe 
e Ruas Eudes da Costa e da Regeneração (Praça 
Doutor Pedro Alves Neto) e v)Ruas Alegre, Zeferino 
Agra, Angelim e Júlio Ramos. A Rua São Sebastião 
demarca o limite entre a planície e a colina, que 
ocupa toda a porção oeste até o limite da BR 101. 
O cruzamento da Avenida Beberibe com Estrada 
Velha de Água Fria forma o nó articulador da 
Centralidade, tendo a Avenida Beberibe como o 
seu eixo estruturador entre a proximidade do Rio 
Beberibe (2,2 km) e do Canal do Arruda (1 km). 

Essa Centralidade é um importante polo de 
comércio varejista que atende à ampla população 
local e ao mercado do entorno e tem como seus 
principais equipamentos âncoras o Mercado Público 
e a Feira Nova de Água Fria.

No bairro também se localizam escolas de 
referência como a Escola Rotary no Alto do Pascoal, 
Escola Estadual Professor Alfredo Freire, a Escola 
Adventista do Arruda e Escola Técnica Senai, que 
atende à cadeia produtiva da Construção Civil 
com cursos profissionais, ensaios e assessoria às 
empresas. 

Outras áreas significativas são o vazio parcialmente 
construído, onde funcionava a garagem de ônibus 
da Empresa São Paulo, Avenida Beberibe, e o 
quadrado de maciço verde, localizado no Fundão, 
onde funciona a casa de recepções Letícia Antunes. 
A Capela de Santo Antônio (1873) é outro edifício 
representativo do Patrimônio histórico-cultural do 
bairro.

Em Água Fria a permeabilidade das quadras também 
é comprometida pela ausência de continuidade 
de ruas. No entanto, ainda são encontrados vazios 
não construídos no interior de algumas quadras. 
Importante ressaltar a franja de permeabilidade 
entre a colina e a planície conformada pela Ladeira 
da Pedra e rua São Sebastião; local da relação entre 
as porções relevo e planície. 
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Figura 20 
Caracterização de Água Fria
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O território da Centralidade de Água Fria 
encontra-se no limite da área de morro e da área 
de demanda e oferta de insumos de consumo, 
todavia, o Bairro de Água Fria tem 68,6% da sua 
área em ZEIS, onde se concentram 66,9% do total 
de domicílios. A concentração de atividades não 
residenciais acontece ao longo da Av. Beberibe 
e das ruas perpendiculares a esta. O comércio 
de rua e o informal são realidades marcantes do 
território e aparecem distribuídos ao longo das 
fachadas e do entorno do Mercado e Feira Nova de 
Água Fria.

A Centralidade contava com apenas 0,3% do 
total de pessoas ocupadas formalmente no 
Recife em 2015. Em 2010 tinha rendimento 
mensal de apenas R$ 900,00, assim como taxa 
de analfabetismo elevada, 53% dos domicílios 
ligados à rede coletora e índices de violência 
preocupantes, mas que têm declinado bastante 
nos últimos anos, e se situam num patamar bem 
inferior à média da cidade.

Tabela 7 Síntese dos principais indicadores de Água Fria

Indicador Valor

Superfície (hectare) 193

Percentual da área do Recife (%) 0,88

População (2010) 43.529

Percentual da população do Recife (%) 2,83

Densidade populacional (habitantes/hectare) 225,38

Área construída (m²) – 2014 546.426

Número de domicílios (2010) 12.294

Emprego formal (2015) 2.306

Percentual de emprego do Recife (%) 0,3

Número de unidades mercantis (2015) 1.100

Percentual de unidades mercantis do Recife (%) 1,0

Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes R$ (2010) (*) 1.189,95

Esgoto (% de domicílios com rede de esgoto ou pluvial) 53

Analfabetismo (2010) 10,09

CVLI - Crimes Violentos Letais Intencionais (em 100 mil habitantes) – 2010 29,9

Fonte: IBGE/ NGR - SDS/PE 
(*) R$ 1.809,91 a preços de 2016
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Características  
da Centralidade
 
Para uma compreensão mais precisa de Água Fria, 
vale observar suas características com base nas 
categorias de Centralidade: alcance, atratividade e 
capacidade.

Alcance

A Centralidade de Água Fria tem um alcance 
moderado, recebendo visitantes e usuários de 
sete bairros vizinhos: Linha do Tiro, Beberibe, 
Porto Madeira, Fundão, Arruda (bairros que 
tiveram pelo menos mais de um entrevistado), mas 
também do município de Olinda (vide Figura 21), 
cerca de 44% dos entrevistados são da própria 
Centralidade, conforme apresenta o gráfico 4.

Figura 21 
Local de moradia dos 

visitantes de Água Fria
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Gráfico 4 Local de moradia dos visitantes de Água Fria (%)
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A posição privilegiada nas vias de articulação 
insere a Centralidade de Água Fria no trajeto de 
16 linhas de transporte público, o que favorece 
o mercado local e permite a complementação 
das ofertas de comércio e serviço em outras 
centralidades, visto o transporte público conectar 
a Centralidade à Zona Norte do Recife, ao Centro 
Principal, ao Bairro de Afogados e a Olinda. 

Os bairros do entorno da Centralidade de Água 
Fria têm baixo nível de renda, portanto, limita o 
poder de compra interno. Excetuando o Bairro do 
Rosarinho, com renda alta (R$ 6.547,75), todos os 
bairros articulados por Água Fria têm renda muito 
baixa, com apenas R$ 1.189,95 de rendimento 
nominal médio mensal, como mostra tabela 8

Tabela 8 Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes dos bairros dos visitantes de Água Fria –2010 (*)

Bairros do Recife de origem dos visitantes Valor do rendimento nominal médio mensal 
dos domicílios particulares permanentes (R$)

Rosarinho 6.547,75

Cajueiro 2.777,17

Arruda 2.234,15

Campo Grande 2.132,15

Fundão 1.610,67

Água Fria 1.189,95

Beberibe 1.038,23

Dois Unidos 937,94

MÉDIA (não ponderada) 2.308,50
 
Fonte: IBGE – Censo 2010
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Atratividade

A Centralidade de Água Fria tem limitações na 
atratividade de pessoas devido à prevalência de 
calçadas estreitas, irregulares e com obstáculos, e 
à ausência de arborização pública, principalmente 
entre as vias transversais à Estrada Velha de Água 
Fria e ao longo da Rua Alegre. As dificuldades 
de circulação que caracterizam a Centralidade 
estão presentes na Rua São Sebastião, na Rua 
Júlio Ramos e na Lateral do Mercado de Água Fria, 
conforme indica a pesquisa realizada em campo e 
demonstrada no gráfico 5. 

Gráfico 5 Qualidade das calçadas em Água Fria (pontuação de zero a dez)
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O acúmulo de lixo é outro item que interfere 
no fluxo de pessoas, principalmente na Rua São 
Sebastião. Também compromete a atratividade 
de Água Fria, os problemas urbanos identificados 
pelos usuários da Centralidade que, como mostra 
o gráfico 6, são principalmente, sujeira das vias 
e calçadas, sujeira dos imóveis e insegurança. 
A insegurança aparece como o terceiro maior 
problema, embora os dados oficiais de homicídios, 
por cem mil habitantes, mostrem menos violência 
em Água Fria do que na média do Recife – 29,9 em 
Água Fria contra cerca de 42,8 homicídios em cem 
mil habitantes da capital pernambucana.

Gráfico 6 Estrangulamentos e problemas em Água Fria na visão 
dos usuários (% das respostas)

Capacidade

Água Fria conta com 1.100 unidades mercantis 
(cerca de 1% do total do Recife) sendo que 
70% delas estão concentradas na Centralidade, 
particularmente na Estrada Velha de Água Fria, na 
Avenida Beberibe, na Rua São Sebastião, na Rua 
Alegre e na Travessa Dowsley.

A base econômica da Centralidade é bastante 
diversificada, com destaque para quatro cadeias 
produtivas: Alimentos e bebidas, que representa 
31,5% do total do emprego formal; Casa e 
construção, com 13,7% do total; Transporte e 
logística, com 10,5%; e Saúde e bem-estar, com 
outros 9,1% do emprego formal da Centralidade.

Embora represente apenas 4,3% do emprego 
formal da centralidade, a cadeia produtiva de 
economia criativa tem enorme potencial pela 
riqueza e diversidade das manifestações culturais; 
entre as atividades da economia criativa, a 
centralidade de Água Fria conta com empresas 
de atividades de rádio, comércio de instrumentos 
musicais e acessórios, edição integrada à 
impressão de cadastros, listas e outros produtos 
gráficos; artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares. 
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Potencialidades e 
estrangulamentos
Entre as potencialidades e estrangulamentos 
de Água Fria, que serviram de base para o seu 
desenvolvimento futuro, destacam-se:

Potencialidades

> Equipamento do Senai com potencial de 
oferecer capacitações voltadas para segmentos 
estratégicos – implantação de novas atividades 
a fim de incrementar diversidade.

> Presença relevante de patrimônio material 
(remanescentes de edificações neocoloniais, 
ecléticas e vilas populares) e imaterial 
(terreiros, agremiações carnavalescas e grupos 
culturais).

> Presença de áreas verdes e livres, com 
potencial para instalação de espaços de 
convivência, lazer e novas âncoras.

Feira Nova 
de Água Fria, 
2018
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> Tradição de comércio ao ar livre que 
caracterizavam a localidade e sua relação com 
as principais vias de circulação de pedestres – 
ordenamento de atividades.

> Potencial paisagístico e ambiental para 
promover corredor de integração entre 
planície e morro, circulação de pedestres 
e instalação de atividades comerciais com 
fachadas ativas ao longo do Riacho da Calma.

> Riqueza e diversidade das manifestações 
culturais.

> Rua Canastra e quadras lindeiras com 
potencial de corredor de ligação entre morro e 
planície.

 
Estrangulamentos

> Baixa permeabilidade da quadra promovendo 
confinamento de equipamentos, a exemplo 
do Senai; comércio e mercado, que ainda 
conta com infraestrutura precária (iluminação, 
coleta de lixo) – dificultando a circulação de 
potenciais consumidores e interferindo no 
estabelecimento de relações comerciais.

> Pouca oferta de estacionamento no entorno 
do Mercado de Água Fria, ocasionando 
conflitos entre pedestres e áreas de 
estacionamento irregular, impactando a 
circulação de consumidores e sua relação com 
as atividades econômicas instaladas.

> Ausência de locais adequados para a realização 
de carga e descarga, ocasionando conflitos 
entre pedestres, ciclistas, transporte público e 
particular.

> Fraca integração entre a estrutura física da Feira 
Nova e as rotas de circulação de consumidores, 
que ocasiona fluxo de comerciantes já 
instalados na Feira Nova em áreas públicas.

> Carência de transporte para conexão entre 
morro e planície – Ladeira da Pedra e Rua 
São Sebastião –  promovendo atividades de 
transporte informal, a exemplo de mototáxi, 
gerando conflitos entre pedestres, atividades 
econômicas instaladas e motociclistas.

> Alto nível de informalidade, persistência do 
analfabetismo e baixa qualidade dos produtos 
e serviços.

> Baixo nível de renda, restrita capacidade de 
absorção de mão de obra local.

> Falta de integração entre modos de transporte 
e circulação (pedestres, bicicleta, transporte 
coletivo e veículo particular), má qualidade 
nas paradas de ônibus e longa espera entre 
viagens.

> Conflito de pedestres, ciclistas e veículos 
particulares nos enlaces – gargalos de 
articulação da Centralidade que representam 
os principais acessos aos corredores e áreas de 
atividades econômicas. 
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Plano de dinamização 
econômica e 
reestruturação urbana da 
Centralidade Água Fria
 
Para a reestruturação urbana e dinamização 
econômica da Centralidade de Água Fria foram 
definidos dois projetos:

> PU 4 | Ordenamento urbano e dinamização 
econômica do Mercado de Água Fria e seu 
entorno.

> PU 5 | Reestruturação urbana São Sebastião – 
Estrada Velha de Água Fria.

PU 4 | ORDENAMENTO URBANO E DINAMIZAÇÃO 
ECONÔMICA DO MERCADO DE ÁGUA FRIA E SEU 
ENTORNO

De escala urbana, o projeto visa a melhoria 
urbanística dos espaços públicos, o funcionamento 
dos grandes equipamentos e eventos comerciais 
públicos, a ocupação de imóveis vazios e/ou 
adensamento de imóveis existentes, a fim de 
promover o estímulo à ampliação da cadeia 
produtiva local. Consequentemente haverá 
aumento do número de usuários e da oferta de 
emprego, bem como a inserção de um programa 
de atividades que valorize as expressivas 

manifestações culturais existentes (economia 
criativa), promova a segura mobilidade da área, 
com destaque para a articulação entre o morro e 
a planície, e ampliação da oferta de habitação de 
interesse social (HIS e/ou ZEIS II).

O Projeto tem como objetivo a melhoria da 
qualidade urbana, da permeabilidade e da 
mobilidade segura, articulação de pedestres e 
eficiência dos transportes públicos, combinado 
com a ampliação das atividades econômicas.

A proposta se desdobra e operacionaliza nove 
subprojetos: 

  PU 4.1 
Circulação de pedestres e ciclistas entre 
Mercado, Feira Nova e comércio de Água Fria

Melhoria da conexão do mercado, feira nova 
e atividades comerciais, a fim de promover a 
aproximação desses equipamentos, a partir da 
requalificação de calçadas, pedestrianização 
de vias, implantação de vias compartilhadas, 
reorganização do tráfego, melhoria na arborização, 
iluminação e instalação de mobiliário urbano, 
conforme detalhe.
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Figura 22 
Projetos Urbanos 
Água Fria
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Figura 23 
PU4.1 Detalhe da 
proposta de conexão e 
circulação de pedestres
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Figura 25 
Perspectiva 1

Figura 24 
Perfis Viários

Pedestrianização da Rua Japaranduba com 
instalação de mobiliário urbano, iluminação e 
arborização, melhorando o acesso aos bares e 
restaurantes existentes

Redesenho das calçadas, dotando-as de 
acessibilidade universal, mobiliário urbano e 
arborização. Passagem de pedestre elevada 
conectando a calçada do Mercado de Água Fria 
ao comércio das ruas em frente ao mercado
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  PU 4.2 
Adensamento e a ocupação ao longo dos 
eixos

Estimular a definição de estratégias que 
fomentem o uso misto no mesmo lote, 
especialmente a convivência do uso 
habitacional com outros usos, de modo a 
proporcionar a maximização e racionalidade 
da utilização dos serviços urbanos, 
especialmente o transporte público coletivo 
de passageiros.

Abertura de via por trás do 
mercado, conectando-o à 
Feira Nova

Pedestrianização de parte 
da Rua Júlio Ramos

Figura 26 
Perspectiva 2

  PU 4.3 
Energia solar no Mercado Público de Água Fria

Implantar a geração de energia solar por meio da 
instalação de células fotoelétricas com potencial 
de geração de aproximadamente 124 MWh/ano, 
aproveitando a área do teto do Mercado Público de 
Água Fria.

  PU 4.4 
Coleta seletiva de resíduos sólidos

Implantar sistema de coleta seletiva de lixo no mercado, 
servindo como exemplo para a criação de uma cultura 
de racionalização dos resíduos sólidos na Centralidade.
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  PU 4.5 
Atividades culturais no pátio dos mercados

Promover a realização de atividades culturais 
e de entretenimento no entorno do Mercado 
de Água Fria, mobilizando os movimentos 
culturais do território, como forma de animação 
e movimentação da área nos finais de semana e 
noites, contribuindo para a atração de pessoas e 
potenciais consumidores. 

  PU 4.6 
Economia criativa na Centralidade

Estimular a formação e desenvolvimento da 
economia criativa na Centralidade, aproveitando 
a riqueza das manifestações culturais e existência 
de vários grupos culturais, com a instalação 
de ambiente de inovação e criatividade local, 
incluindo incubadora e coworking. 

  PU 4.7 
Capacitação profissional 

Promover a capacitação profissional de pessoal 
ocupado em Água Fria, nas atividades econômicas 
das áreas de maior potencial econômico, de modo 
a melhorar a qualidade e a produtividade dos 
negócios. 

  PU 4.8 
Incremento da qualidade dos produtos e serviços 

Promover a melhoria da qualidade dos produtos 
e serviços a partir de oferta de apoio técnico às 
empresas para a melhoria da gestão, de modo 
a elevar a produtividade e a capacidade da 
Centralidade de Água Fria no atendimento à 
demanda de usuários e visitantes.  

  PU 4.9 
Organizar e controlar as atividades com potencial 
de impacto negativo 

Promoção do controle das atividades com 
potencial impacto negativo no espaço urbano, 
estimulando retificação e reorientação do 
funcionamento das empresas para melhor 
adequação das exigências de qualidade urbana e 
ambiental. 
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Figura 27 
PU4 Ordenamento Urbano e 
dinamização econômica do 
Mercado de Água Fria e seu 
entorno  
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CUSTOS ESTIMADOS PARA O PU4

Tabela 10 Matriz Consolidada PU4

Subprojetos Custo (*) Fontes Instrumentos Responsáveis Parceiros
PU 4.1 Aproximar mercado, feira 
e atividade comercial a partir da 
melhoria da circulação de pedestres 
e ciclistas

4.885.587,09 Orçamento 
e parcerias 
privadas

Incentivo fiscal (IPTU) 
para iniciativas privadas, 
Contribuição de 
Melhoria

URB CTTU, empresas 
e comércios 
locais

PU 4.2 Estimular o adensamento e a 
ocupação ao longo dos eixos

sem 
orçamento

Revisão da lei de uso e 
ocupação do solo

Secretaria de 
Planejamento Urbano

PU 4.3 Implantar geração de energia 
solar no Mercado Público 

625.207,50 Orçamento 
da Prefeitura

Financiamento - 
AGEFEPE e BN

CESURB CELPE

PU 4.4 Implantar sistema de coleta 
seletiva de resíduos sólidos 

85.000,00 Orçamento 
da Prefeitura

Receita adicional 
dos permissionários 
decorrente da venda 
dos resíduos

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável

Secretaria de 
Meio Ambiente 
do Estado – 
Cooperativa de 
Catadores

PU 4.5 Promover atividades culturais 
no pátio dos mercados (CUSTO 
ANUAL)

480.000,00 Orçamento 
da Prefeitura

Incentivo à cultura Secretaria de Cultura/
Fundação de Cultura

Promotores 
culturais

PU 4.6 Estimular a formação e 
desenvolvimento da economia 
criativa na Centralidade

(**) Incentivo fiscal: IPTU 
para equipamentos e ISS 
para empreendimentos 
de economia criativa, e 
crédito da AGEFEPE

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável

Porto Digital / 
Porto Mídia

PU 4.9 Promover capacitação 
profissional (CUSTO ANUAL)

138.000 Recursos dos 
parceiros

Convênios com 
parceiros

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável

SENAI, SENAC e 
Escolas públicas

PU 4.10 Promover a melhoria da 
qualidade dos produtos e serviços 
(CUSTO ANUAL)

(***) Recursos dos 
parceiros

Convênios com 
parceiros

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável

SEBRAE

PU 4.11 Organizar e controlar as 
atividades com potencial de impacto 
negativo 

(****) Legislação urbana e 
ambiental do Recife

Secretaria de 
Mobilidade e Controle 
Urbano

Total 5.789.701,83

(*) A estimativa de custo dos subprojetos com intervenção urbana Inclui BDI- Bonificação e Despesas Indiretas  
(**) A implementação do subprojeto contempla apenas atividades correntes da Prefeitura na articulação e negociação com segmentos 
combinado com renúncia fiscal (incentivos de ISS) que será compensado pelo aumento dos negócios  
(***) Custo assumido pelas empresas com subsídio do SEBRAE 
(****) A implementação do subprojeto contempla apenas atividades correntes da Prefeitura na fiscalização e no controle urbano  
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PU5 | REESTRUTURAÇÃO URBANA SÃO 
SEBASTIÃO – ESTRADA VELHA DE ÁGUA FRIA

Proposta para a área delimitada pelas Ruas 
São Sebastião, Dr. Eudes Costa e Bomba do 
Hemetério e Estrada Velha de Água Fria, a ser 
coordenada pelo poder público municipal com 
a participação de proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados. 
O objetivo é ampliar a densidade construtiva 
e populacional do lugar, alargar o espaço 
público, beneficiá-lo de equipamentos 
públicos e definir espaços residenciais e 
não residenciais; ampliar a cadeia produtiva 
local e fazer a inserção de um programa de 
atividades complementares às existentes, 
atendendo assim a novos usuários, gerar novos 
empregos e impulsionar a capacitação de 
jovens e adultos, de modo a atender as novas 
demandas de mercado.

A proposta seria o desenvolvimento de um 
Projeto Urbano Consorciado (PUC) de execução 
compartilhada, em que os proprietários e 
inquilinos contribuem para o financiamento 
e a realização do projeto, dividindo de 
maneira equilibrada os custos e os benefícios 
do desenvolvimento urbano. Essa prática 
é autorizada através de lei específica, sua 
execução fica a cargo de um comitê de gestão 
técnica multidisciplinar, responsável pelo 
processo de transformação das diversas 
unidades fundiárias inseridas na delimitação 
do projeto.

O PUC deverá responder à demanda de 
terrenos adequadamente urbanizados para 
novos empreendimentos. O projeto terá que 
atender à necessidade de implantação de novos 
parcelamentos de terra ligados às diretrizes 
municipais de desenvolvimento urbano, à 
prática do urbanismo lote a lote, à necessidade 
de implantação de infraestrutura urbana sem 
maiores custos de desapropriação, e aos custos de 
financiamento, quando utilizar a própria renda da 
terra como fonte de financiamento, distribuindo 
de forma justa os custos e os benefícios do 
desenvolvimento urbano. O PUC baseia-se no 
reloteamento da peça urbana de Água Fria, 
permitindo a mudança de formato e área, 
através de subdivisão, relocação e troca de lotes, 
transformando o território.

 

Resultados esperados
Os resultados esperados, descritos a partir das 
ações propostas para reestruturação urbana e 
dinamização econômica, estão subdivididos 
conforme as características que conferem o caráter 
de Centralidade à área delimitada no bairro, de 
maneira a incrementar seu alcance, atratividade e 
capacidade. 

Alcance

> Os projetos devem ampliar o alcance da 
Centralidade a partir da conexão com os bairros, 
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Figura 28 
PU5 - Reestruturação urbana 
São Sebastião – Estrada 
Velha de Água Fria
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facilitada pela circulação das linhas de ônibus.  
A estratégia de planejamento favorecerá o 
acesso da população residente na área do 
entorno, assim como a articulação entre morro e 
planície, favorecendo o acesso de grande parte 
da população do bairro.

Atratividade

> Área de acesso integrada, dotada de mobiliário 
urbano e equipamentos que promovem 
a integração entre os diversos modos de 
transporte e circulação (bicicleta, moto, ônibus, 
táxi e veículos particulares).

> Mercado e Feira Nova conectados através da 
permeabilidade da quadra, com melhoria de 
calçadas, velocidade reduzida e compartilhada 
no trecho de via entre a Rua da Canastra e a Rua 
Belo Jardim, e infraestrutura de vias e calçadas 
dotada de acessibilidade universal para 
cadeirante, sinalização audiovisual, iluminação 
direcionada para o pedestre, entre outros.

> Qualidade paisagística e ambiental da 
Centralidade melhorada.

> Patrimônio Histórico e Cultural Material e 
Imaterial preservados e fortalecidos.

> Circulação de consumidores na Centralidade 
ampliada como resultado da instalação das 
vias pedestrianizadas ou compartilhadas com 
comércio de rua ordenado.

> Peça urbana entre morro e planície, adensada.

> Atividades econômicas de impacto urbano 
reorientadas e reformuladas (ou mesmo 
relocadas) por conta do controle urbano e 
ambiental.

Capacidade

> Imagem externa positiva da Centralidade 
resultante da contribuição para a melhoria do 
meio ambiente, a partir da utilização de energia 
solar e da coleta seletiva de lixo nos mercados.

> Comércio ambulante dotado de mobiliário 
urbano favorecendo o convívio com atividades 
comerciais instaladas e a circulação de 
pedestres.

> Núcleo de economia criativo constituído e 
ativo.

> Comércio varejista consolidado e ampliado com 
qualidade dos serviços melhorados.

> Empresas e trabalhadores qualificados e 
população com empregabilidade.

> Renda da população aumentada como 
resultado da ampliação das atividades 
econômicas e aumento do número de 
empregos.

> Empresas e trabalhadores qualificados e 
população com empregabilidade.

> Equipamentos âncora estruturados.

> Polo cultural multiuso com apresentações 
culturais e cinema durante a noite.



BEBERIBE
Esta é a Centralidade com a menor economia 
e mais baixa renda do Território de Integração 
1, apresentando também os piores indicadores 
sociais. Beberibe tem a menor área e a menor 
população do território com uma densidade 
demográfica de 180,79 hab/ ha. Em 2015, 
apresentava apenas 596 empregos formais e 376 
unidades mercantis, com peso bem reduzido na 
economia do T1 e, principalmente, do Recife.  

A Centralidade tem um rendimento nominal médio 
mensal por domicílio muito baixo, apenas R$ 
750,00 (dado de 2010), taxa de analfabetismo de 
8,71% da população acima de 10 anos de idade, 
e muito baixo acesso a esgoto sanitário; apenas 
30% dos domicílios de Beberibe estão ligados à 
rede coletora de esgoto ou rede pluvial. Beberibe 
tem 33,9 homicídios em cada cem mil habitantes, 
o mais alto do território.

Praça da Convenção 
em Beberibe, 2018
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A Avenida Beberibe constitui, atualmente, o eixo 
estruturador da Centralidade de Beberibe, tanto 
na articulação com Olinda como na integração 
com as demais centralidades do T1. A principal 
característica ambiental da Centralidade de 
Beberibe é a proximidade ao Rio Beberibe que a 
margeia e a separa do município de Olinda, região 
na qual estão em andamento obras do projeto 
Prometrópole/ PAC Beberibe 1 e 2. A relação de 
Beberibe com Olinda gera um fluxo intenso entre 
os moradores, e confere caráter metropolitano à 
Centralidade.

O Rio Beberibe está assoreado, com suas margens 
degradadas e as águas extremamente poluídas, o 
que compromete a qualidade urbana e dificulta as 
atividades econômicas da Centralidade. 

Na Centralidade predominam os imóveis com 
até 2 pavimentos, incluindo áreas adensadas 
das ZEIS (Zona Especial de Interesse Social). Ao 
norte da Avenida Beberibe, próximo ao rio nos 
bairros de Beberibe e Porto da Madeira, assim 
como em parte da Linha do Tiro, encontram-se 
setores homogêneos de ocupações regulares 

Paróquia Nossa 
Senhora da 
Conceição em 
Beberibe, 2018



85PROJETO CENTRALIDADES Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica de Centralidades do Recife

Figura 29 
Caracterização de 
Beberibe

consolidadas e adensadas. Apesar de ter um 
padrão construtivo médio e alto no entorno da 
Praça da Convenção, que se configura como 
âncora do lugar, associada ao mercado e à 
igreja de Beberibe, ao longo da Avenida Uriel 
de Holanda, predominam edificações de baixo 
padrão construtivo, de ocupações espontâneas, 
adensadas e consolidadas. 

A grande concentração dos domicílios de Beberibe 
é em áreas de ZEIS, cerca de 72,9% da área do 
bairro estão em ZEIS, onde se concentram 75,7% 
de todos os domicílios.
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Tabela 11 Síntese dos principais indicadores de Água Fria

Indicador Valor

Superfície (hectare) 49

Percentual da área do Recife (%) 0,22

População (2010) 8.856

Percentual da população do Recife (%) 0,58

Densidade populacional (habitantes/hectare) 180,79

Área construída (m²) – 2014 92.873

Número de domicílios (2010) 2.586

Emprego formal (2015) 596

Percentual do emprego do Recife (%) 0,08

Número de unidades mercantis (2015) 376

Percentual de unidades mercantis do Recife (%) 0,4

Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes R$ (2010) (*) 750,00

Esgoto (% de domicílios com rede de esgoto ou pluvial) 30

Analfabetismo (2010) 8,71

CVLI - Crimes Violentos Letais Intencionais (em 100 mil habitantes) – 2010 33,9
 
Fonte: IBGE/ NGR - SDS/PE 
(*) A preços de 2016, esta renda chega a R$ 1.646,51

Características  
da Centralidade
Para uma compreensão mais precisa de Beberibe, 
vale observar suas características com base nas 
categorias de Centralidade: alcance, atratividade e 
capacidade. 

Alcance

Em Beberibe os usuários procedentes de Olinda 
superam os próprios moradores da Centralidade, 
o que mostra uma integração metropolitana. Cerca 
de 38% dos usuários entrevistados em Beberibe 
vinham de Olinda, enquanto 34% são do próprio 
bairro, como apresenta o gráfico 7.
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Gráfico 7 

Local de moradia dos usuários de Beberibe (%)

Figura 30 
Local de Moradia dos 

Visitantes de Beberibe 
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Os principais clientes do mercado e da feira 
são também do próprio bairro e dos bairros da 
redondeza: Linha do Tiro, Dois Unidos, Alto do 
Céu e bairros de Olinda (Caixa D’Água e Águas 
Compridas).

Os bairros de origem dos seus usuários têm renda 
muito baixa, a começar pela própria Centralidade 
com apenas R$ 1.038,23 de rendimento nominal 
médio mensal dos domicílios particulares 

permanentes. Dos cinco bairros (incluindo 
Beberibe), apenas Porto de Madeira tem renda 
superior a mil reais (preço de 2010); Linha do Tiro 
e Dois Unidos estão num patamar mais baixo que 
a própria Centralidade.

A Centralidade de Beberibe está no trajeto de sete 
linhas de transporte público. A maioria articula 
linhas que conectam a Zona do Norte do Recife ao 
Centro Principal, Bairro de Afogados e Olinda. 

Tabela 12 Rendimento nominal médio dos domicílios particulares permanentes dos bairros dos visitantes de Beberibe –2010 (*)

Bairros do Recife de origem dos visitantes Valor do rendimento nominal médio mensal 
dos domicílios particulares permanentes (R$)

Porto da Madeira 1.981,06

Fundão 1.610,67

Água Fria 1.189,95

Beberibe 1.038,23

Dois Unidos 937,94

MÉDIA (não ponderada) 1.351,57

Fonte: IBGE – Censo 2010 
(*) Para atualizar a renda desses bairros a preços de 2016, utilizar o multiplicador 1,521187

 
Atratividade

As condições de circulação da Centralidade de 
Beberibe não são atrativas para os usuários 
devido, principalmente, à prevalência de calçadas 
estreitas e ausência de arborização pública, 
destaque para as vias transversais à Rua Uriel de 
Holanda. A pesquisa de campo para avaliação das 

calçadas chegou a uma nota geral lamentável de 
apenas 2,2 em uma escala de 0 a 10. A maior nota 
alcançada na avaliação das calçadas de Beberibe, 
no item inclinação, foi de apenas 3,6 na mesma 
escala, todos os outros itens tiveram nota abaixo 
de 3, como mostra o gráfico 8.
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Gráfico 8 Qualidade das calçadas em Beberibe  
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Com frequência ocorrem obstruções nas vias, a 
exemplo da Rua Taguatinga, Avenida Operária 
e Rua Uriel de Holanda. O acúmulo de lixo é 
outro item que interfere no fluxo de pessoas, 
principalmente na Rua São Sebastião.

Pesquisa com os usuários e visitantes de Beberibe 
mostra a insegurança como principal problema da 
Centralidade, embora os dados oficiais mostrem 
que a taxa de homicídios no bairro é bem 
menor que a média do Recife. Do ponto de vista 
urbanístico foram citados problemas como sujeira 
nas vias e calçadas, falta de organização e controle 

Ponte sobre o Rio Beberibe, 2018
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urbano, limitada acessibilidade e alagamento ou 
cheias nas vias de acesso, estrangulamentos que 
comprometem a atratividade da Centralidade, 
conforme demonstra gráfico 9.

 
Gráfico 9 
Estrangulamentos e problemas em Beberibe (% das respostas)

Capacidade

A Centralidade de Beberibe, como mencionado, 
tem uma modesta base produtiva com apenas 
376 unidades mercantis, 74% delas concentradas 
na Avenida Beberibe, no entorno da Praça da 
Convenção e na Rua Uriel de Holanda.

Apesar de ter uma base produtiva limitada, a 
economia de Beberibe conta com uma relativa 
diversidade de bens e serviços, com um comércio 
varejista em várias áreas, com destaque para 
alimentos e bebidas e artigos de vestuário. 
Quatro cadeias produtivas concentram quase 
79,7% da economia de Beberibe: Alimentos e 
bebidas gera 55% do total de emprego formal da 
Centralidade, seguida de Saúde e bem-estar (8,7%) 
e Moda (8,7%). Em quarto lugar, mas não menos 
importante, aparece a cadeia de Casa e construção, 

24%

23%

21%

18%

5%

5% 3% 1%

Parte interna do 
Mercado Público 
de Beberibe, 2018
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com 7,2% do emprego formal da Centralidade. 
Na cadeia de Alimentos e bebidas se destaca a 
gastronomia e se inclui a indústria de captação, 
engarrafamento e distribuição de Água Mineral 
Santa Clara aproveitando a boa qualidade da água 
do aquífero. 

Potencialidades e 
estrangulamentos
 
Entre as potencialidades e estrangulamentos 
de Beberibe, que serviram de base para o seu 
desenvolvimento futuro, destacam-se:

Potencialidades 

> Caráter metropolitano da Centralidade, pela 
proximidade com Olinda, o que contribui para 
atrair número de consumidores de fora do 
Recife.

> Obras em andamento do projeto Prometrópole/ 
PAC Beberibe, de caráter metropolitano, com 
um conceito de intervenção urbanística e social 
na área.

> Presença de equipamentos relevantes, como 
o Centro de Treinamento do Santa Cruz 
Futebol Clube - Escola Profissional, o Sest/
Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte.

> Presença de espaços simbólicos como a Praça 
da Convenção, a Igreja e o próprio Mercado de 
Beberibe e de relevante de patrimônio material, 
imaterial e paisagístico dos rios Beberibe e 
Morno.

> Presença de áreas livres no interior das quadras 
com potencial para instalação de espaços 
de convivência e de produção de atividades 
comunitárias.

> Existência de água de boa qualidade nos 
reservatórios do sistema Guabiraba/Beberibe 
que pode ser atrativo para produção de cerveja 
artesanal articulada à gastronomia.

Estrangulamentos

> Baixa permeabilidade de quadras 
promovendo confinamento de equipamentos 
e infraestrutura precária (iluminação, boxes, 
lixo, esgoto etc.) dificultando a circulação de 
potenciais consumidores e interferindo no 
estabelecimento de relações comerciais.

> Ausência de locais adequados para realização 
de carga e descarga, ocasionando conflitos 
entre pedestres, ciclistas, transporte público e 
particular.

> Mercado desconectado do entorno pela alta 
circulação de veículos em torno da praça e 
estacionamentos informais. 

> Insatisfação de parte dos feirantes com 
as condições dos negócios, por estarem 
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nos fundos do mercado e distantes da 
movimentação dos possíveis consumidores.

> Fluxo intenso e conflituoso entre veículos, 
pessoas e comércio informal na ponte de acesso 
à Olinda.

> Rio Beberibe assoreado, com suas margens 
degradadas e as águas extremamente poluídas, 
o que compromete a qualidade urbana, 
funcionando como uma barreira que anula o 
seu atrativo visual e paisagístico.

> Carência de áreas livres de convivência.

> Sobreposição de linhas de ônibus e limitada 
integração entre modos de transporte e 
circulação (transporte coletivo, bicicleta, veículo 
e pedestres), assim como má qualidade nas 
paradas de ônibus e longa espera entre viagens.

> Áreas de risco localizadas no bairro que 
evidenciam a necessidade de reassentamento 
das famílias moradoras dessas áreas.

> Baixo nível de renda e restrita capacidade de 
absorção de mão de obra local.

> Alto nível de informalidade, persistência do 
analfabetismo e baixa qualidade dos produtos e 
serviços. 

Plano de dinamização 
econômica e reestruturação 
urbana da Centralidade 
Beberibe
 
Para a reestruturação urbana e dinamização 
econômica da Centralidade de Beberibe devem ser 
implementados os seguintes projetos: 

> PU 6 | Ordenamento Urbano e Dinamização 
Econômica do Mercado de Beberibe e seu entorno.

> PU 7 | Urbanização de interesse social.

PU 6 | ORDENAMENTO URBANO E DINAMIZAÇÃO 
ECONÔMICA DO MERCADO DE BEBERIBE E SEU 
ENTORNO

Projeto de escala urbana que visa a melhoria dos 
espaços públicos e do funcionamento dos grandes 
equipamentos e eventos comerciais públicos; 
ocupação de imóveis vazios e/ou adensamento de 
imóveis existentes, com estímulo para ampliação 
da cadeia produtiva local e, consequentemente, 
do número de usuários e da oferta de emprego, 
assegurando a mobilidade da área com destaque para 
a articulação de pedestre e a eficiência do transporte 
público. 

O PU 6 desdobra-se em dez subprojetos.
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Figura 31 
Projetos Urbanos em Beberibe
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  PU 6.1 
Conectar mercado, igreja e Praça da Convenção 

Reorganizar o espaço de modo a conectar os 
equipamentos âncora e a Igreja de Beberibe, 
redesenhando a geometria da Praça da Convenção 
de forma a conectar os equipamentos âncoras 
e implantar ciclofaixas e via exclusiva para 
circulação de ônibus, e ainda requalificar as 
calçadas da Av. Beberibe e da Av. Uriel de Holanda.

 
  PU 6.2 
Margens do Rio Beberibe e Rio Morno                                  

Resgate dos projetos do PAC Beberibe/
Prometrópole para requalificação das margens 
do Rio Beberibe e Rio Morno, a fim de promover 
a melhoria das condições de habitabilidade da 
população ribeirinha.

 
  PU 6.3 
Adensamento e a ocupação ao longo dos eixos                           

Incentivo à moradia próxima aos eixos de 
transporte para reduzir os grandes deslocamentos 
diários e aproximar emprego e moradia por meio 
da definição de estratégias que fomentem o uso 
misto no mesmo lote, especialmente a convivência 
do uso habitacional com outros usos. O objetivo 
é proporcionar a maximização e racionalidade 
da utilização dos serviços urbanos, sobretudo o 
transporte público coletivo de passageiros.

  PU 6.4 
Miolos de quadra para implantação de hortas 
comunitárias 

Aproveitar terrenos públicos ociosos e envolver 
a população local no projeto de hortas 
comunitárias. Paralelamente, promover parcerias 
com empresas públicas, privadas e organizações 
não governamentais focadas no projeto, cujo 
propósito é promover a saúde através da produção 
agroecológica de verduras, legumes e frutas que 
vão compor a dieta alimentar das famílias de baixa 
renda, que participam das hortas.

 
  PU 6.5 
Geração de energia solar no mercado público

Implantação de energia solar no mercado público 
a partir da instalação de células fotoelétricas com 
potencial de geração de aproximadamente 328 
MWh/ano, aproveitando a área do teto do Mercado 
Público de Beberibe.

 
  PU 6.6 
Sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos

Implantação de um sistema de coleta seletiva 
de lixo no mercado servindo como exemplo para 
a criação de uma cultura de racionalização dos 
resíduos sólidos na Centralidade.
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Figura 32 
Detalhe da proposta de conexão 
mercado, igreja e praça
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Figura 34 
Perspectiva 1

Figura 33 
Perfis

Passagem elevada 
de pedestre 
conectando a praça 
à calçada da igreja

Redesenho da Praça 
da Convenção, 
conectando-a 
ao mercado, 
diminuindo a 
intensa circulação 
no entorno da praça
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  PU 6.7 
Atividades culturais na Praça da Convenção                                    

Promover a realização de atividades culturais 
e de entretenimento na Praça de Convenção 
de Beberibe, mobilizando os movimentos 
culturais do território, como forma de animação 
e movimentação da área nos finais de semana e 
noites, contribuindo para a atração de pessoas e 
potenciais consumidores.

 

Resgate do Projeto PAC 
Beberibe/Prometrópole

Articular margens do rio 
através de passagem de 
pedestres

Figura 35 
Perspectiva 2

  PU 6.8 
Capacitação profissional                                                                            

A fim de melhorar a qualidade e a produtividade 
dos negócios, o projeto visa promover a 
capacitação profissional de pessoal ocupado nas 
atividades econômicas de Beberibe, nas áreas de 
maior potencial econômico.
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  PU 6.9 
Qualidade dos produtos e serviços                                       

O subprojeto busca oferecer apoio técnico 
às empresas para a melhoria da gestão e da 
qualidade dos produtos e serviços, de forma 
a elevar a produtividade e a capacidade da 
Centralidade de Beberibe no atendimento à 
demanda de usuários e visitantes. 

  PU 6.10 
Controlar as atividades com potencial de impacto 
negativo

Essa proposta visa organizar e promover o controle 
das atividades com potencial impacto negativo 
no espaço urbano, estimulando a retificação e 
reorientação do funcionamento das empresas, de 
modo a adequá-las às exigências de qualidade 
urbana e ambiental.

ESTIMATIVA DE CUSTOS PU 6

Tabela 13 Custo estimado PU6

Serviços Av. Beberibe Rua Uriel de 
Holanda

Praça da 
Convenção / 

mercado

Trav. Compositor 
Vinícius de 

Moraes / Miolo 
de Quadras

Total

Interferências (demolição de praça e 
calçada)

42.855,30 51.569,21 448.102,66 41.391,22 583.918,39

Faixa exclusiva para ônibus (pintura) 22.513,05 7.147,00 29.660,05

Calçada nova (meio fio, sarjeta, passeio 
e piso)

374.400,00 450.528,00 3.438.914,63 4.263.842,63

Arborização (árvore e grama) 9.076,41 12.597,96 2.183,28 23.857,65

Equipamentos 289.579,21 185.774,73 101.925,55 97.056,66 674.336,15

Embutimento de rede de distribuição 140.487,25 401.551,35 43.643,35 585.681,96

Estacionamento - Carga e descarga 33.073,88

Pavimentação 269.407,84 269.407,84

Piso novo (intertravado) 121.593,22 121.593,22

Ciclofaixa (pintura) 19296,9     

Passagem de pedestre elevada  7746,12   7.746,12

TOTAL 898.208,12 1.104.316,41 4.199.851,24 410.039,00 6.612.414,78

BDI 27% 242516,1933 298165,4316 1133959,836 110710,5305 1.785.351,99

TOTAL c/ BDI 1.140.724,32 1.402.481,84 5.333.811,08 520.749,53 8.397.766,77

Fonte: Cotação EMLURB, SINAPI e SICRO
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Figura 36 
PU6 - Ordenamento Urbano 
e Dinamização Econômica 
do Mercado de Beberibe e 
seu Entorno
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Tabela 14 Custo estimado de horta comunitária para atender a 50 famílias

PROJETOS - Orçamento para atender aproximadamente 50 famílias Total Total c/ BDI

PU6 Ordenamento urbano e dinamização econômica do 
Mercado de Beberibe e seu entorno - Horta Comunitária

32.419,20 41.172,38

PU6.4 Cercamento da área 8.565,80 10.878,57

PU6.4 Malha de irrigação 15.380,40 19.533,11

PU6.4 Mudas 900,00 1.143,00

PU6.4 Sementes 2.773,00 3.521,71

PU6.4 Adubação orgânica 4.800,00 6.096,00

Fonte: Projeto Hortas Comunitárias de Maringá

PU 7 | URBANIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Projeto de escala urbana que visa garantir a 
habitabilidade de qualidade da população de 
baixa renda, a melhoria urbanística dos espaços 
públicos e a segura mobilidade da área com 
destaque para a articulação entre a trama urbana, 
borda e o Rio Beberibe.

As propostas para a PU 7 incluem o aumento da 
oferta de habitação de interesse social dotada de 
infraestrutura e serviços urbanos; incluem ainda 
a ampliação da permeabilidade dos miolos de 
quadra, a partir do desenvolvimento de Plano 
Urbanístico Específico, voltado para a produção 
de habitações que atendam às necessidades 
dos moradores do local e/ ou retirados das áreas 
ribeirinhas de risco. 

De acordo com a planta, a CIS Beco da Vitória, 
área do projeto, passará a ter a classificação de 
Zona de Interesse Social, dotada de infraestrutura 

e serviços urbanos. Dessa forma, a área destina-
se, prioritariamente, às famílias originárias de 
projetos de urbanização. A transformação em 
ZEIS deverá garantir o desenvolvimento de 
Projeto de Intervenção Urbanística, que preserve 
as características do território contemplando os 
seguintes aspectos: 

> Restruturação do interior das quadras, 
utilizando a trama de becos e vielas como base 
para desenho urbano. 

> Implantação de áreas de lazer e convivência 
(praças, playground, hortas comunitárias, etc) 
dotadas de mobiliário urbano adequado.

> Implantação de Habitação de Interesse Social 
de uso misto.

> Implantação de infraestrutura urbana de 
saneamento, drenagem e iluminação. 
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Figura 37 
PU7 - Urbanização de 
Interesse Social
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Resultados esperados
 
Os resultados esperados, descritos a partir das 
ações propostas para reestruturação urbana e 
dinamização econômica, estão subdivididos 
conforme as características que conferem o caráter 
de Centralidade à área delimitada no bairro, de 
maneira a incrementar seu alcance, atratividade e 
capacidade. 

Alcance
>  A reestruturação da Ponte Beberibe / Águas 

Compridas e a requalificação da Avenida 
Cidade de Monteiro favorecem a conexão da 
Centralidade com Olinda, melhorando o seu 
alcance.

Atratividade

> Circulação reduzida no entorno da Praça da 
Convenção, liberando a entrada do mercado e 
ampliando a circulação de pedestres.

> Mercado e praça conectados através da 
pedestrianização do trecho da Av. Beberibe 
em frente ao mercado, com melhoria da 
infraestrutura de vias e calçadas dotadas de 
acessibilidade universal (cadeirante, sinalização 
audiovisual, iluminação direcionada para o 
pedestre, etc).

> Melhora da qualidade paisagística e ambiental 
do Rio Morno e do Rio Beberibe.

> Patrimônio histórico e cultural material e 
imaterial preservados e fortalecidos.

> Lateral do mercado conectada à Av. Beberibe, 
aproximando a feira do público consumidor, através de 
maior permeabilidade da quadra.

> Circulação de pessoas (consumidores) aumentada 
em função de atividades culturais e de lazer 
implementadas na área do mercado.

> Atividades econômicas de impacto urbano reorientadas 
e reformuladas.

Capacidade

> Mercado público reestruturado e com bases 
sustentáveis (geração de energia solar e coleta de lixo 
seletivo).

> Fachadas ativadas e uso misto ampliado do 
adensamento voluntário nas edificações lindeiras à Rua 
Uriel de Holanda e à Av. Beberibe (entorno da Praça da 
Convenção).

> Polo gastronômico implantado com ideia de atração de 
cervejaria artesanal aproveitando a qualidade da água 
da área.

> Comércio varejista consolidado e ampliado com 
qualidade.

> Espaços de convivência ampliados, aproveitando 
espaços ociosos no interior das quadras para atividades 
de uso coletivo, a exemplo das hortas comunitárias.

> Renda da população aumentada.

> Empresas e trabalhadores qualificados e população 
com empregabilidade.

> Equipamentos âncora estruturados de acordo com as 
singularidades da Centralidade.
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A caracterização do Território 2 está apresentada 
de acordo com a abordagem agregada do conjunto 
territorial, que articula e integra as centralidades, 
conforme análise aprofundada de cada uma das 
três: Afogados, Areias e Jardim São Paulo.

O metrô e os eixos viários conferem uma escala 
metropolitana ao Território de Integração 2, 
que promove a conexão das suas centralidades, 
cujas características sociais são semelhantes, 
mas com uma grande concentração da base 
econômica em Afogados. O Território 2 tem alguns 
estrangulamentos e outras potencialidades 
que orientam na formulação das diretrizes que 
antecipam as propostas de ação.

TERRITÓRIO DE 
INTEGRAÇÃO  2
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Figura 38 
Território de Integração 2
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Diagnóstico do Território 
de Integração 2 (T2)
Os aspectos ambientais, urbanísticos e 
socioeconômicos dos bairros do Território de 
Integração 2 (T2), assim como ocorre no T1, 
também permeiam a organização dos centros 
secundários de Afogados, Areias e Jardim São 
Paulo. É a partir da análise destes aspectos, que 
rebatem nas dinâmicas das centralidades, que são 
definidas diretrizes preliminares para os Planos de 
Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica 
desse território.

No T2, a ferrovia configura-se como seu elemento 
estrutural, complementada ainda pelos eixos viários 
existentes. Esse território possui características 
rodoviárias marcantes, associando a escala 
metropolitana à local. Dessa forma, as centralidades 
presentes no T2 possuem grandes estruturas viárias 
e metroviárias metropolitanas convivendo com o 
tráfego local, é o exemplo da Av. Sul, II Perimetral e 
a ligação com Av. Mascarenhas de Moraes. 

Banhado pelas bacias do Rio Capibaribe e 
Tejipió, outro elemento estrutural do T2 são as 
águas dos rios Tejipió, Moxotó e do braço morto 
do Capibaribe, o que lhe confere um potencial 
paisagístico e de uso público dos recursos hídricos 
e áreas de conservação e proteção ambiental, 
uma vez que o Território possui Unidades de 
Conservação da Natureza (UCN) em quantidade e 
dimensões relevantes.

O uso do solo no Território de integração 2 
é predominantemente residencial, com a 
utilização comercial e de serviços concentrada 
nas centralidades e ao longo das vias principais 
(Av. São Miguel, Av. Dr. José Rufino e Estrada 
dos Remédios). Em geral, as edificações são 
horizontais, com imóveis de até dois pavimentos 
na maioria absoluta do território, apresentando 
edificações de até 5 pavimentos. Destaque para 
a existência de áreas vazias e/ou com baixa 
ocupação, dotadas de infraestrutura metroviária, 
o que abre possibilidade de ocupação e utilização 
com usos habitacional, comercial e serviços. 
Além disso, o Território é caracterizado por uma 
estrutura fundiária com significativa presença 
de grandes glebas detentoras de usos passíveis 
de adaptação. Outra caraterística relevante do 
Território é a presença de equipamentos âncoras 
com potencial para atuação em programas de 
capacitação e formação profissional.

Em Afogados, o uso comercial e de serviços são 
mais expressivos e transbordam a partir dos eixos 
principais distribuindo-se pelo bairro. Já no Bairro 
de Areias esses usos estão concentrados ao longo 
da Av. Dr. José Rufino e no Bairro de Jardim São 
Paulo. O uso é predominantemente residencial, 
com alguns comércios ao longo da Av. Jardim São 
Paulo e no entorno da praça.
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Figura 39 
Mapa com as atividades 
mercantis do T2
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A maior parte das áreas de ocupações regulares 
adensadas, possui padrão construtivo com 
predomínio de construções de alvenaria. 
Distribuído por todo o T2, destacam–se áreas de 
setor de ocupação espontânea consolidada e 
adensada, muitos desses setores coincidem com 
ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social).

No Bairro de Afogados, os IPAVs (Imóveis de 
Proteção de Área Verde), além de peças verdes 
significativas, contêm no seu interior importante 
arquitetura eclética, expressão da histórica 
urbanização do local.

O Bairro de Areias foi formado e cresceu pelo 
desenvolvimento dos ofícios realizados pela 
população, com forte presença de vilas populares 
construídas a partir da década de 1930, das 
lavadeiras, dos contínuos, dos ferroviários dentre 
outras. Uma urbanização, cujo processo de 
formação está ligado inteiramente à edificação 
de vilas populares e atividades voltadas à classe 
operária.

Como a maior parte do Recife, Jardim São Paulo 
se forma a partir dos antigos engenhos de açúcar 
e os grandes canaviais, associados aos rios e 
aos caminhos de terra que foram abertos para o 
escoamento da produção. O parcelamento de seu 
loteamento apresenta lotes equivalentes, caminha-
se de maneira confortável pelos passeios, e, em 
geral, sem grandes transições na paisagem do lugar.

Considerando então essas três centralidades do 
T2 para uma análise populacional, se observa a 

presença de 97.807 habitantes, segundo o IBGE, 
2010, que representam 6,4% da população do 
Recife e contam com 25.255 empregos formais e 
5.555 unidades mercantis. 

As centralidades do Território 2 são equivalentes 
quando se verifica os principais indicadores sociais, 
porém apresentam grande desigualdade na base 
econômica. A Centralidade de Afogados tem a 
maior população e a área mais vasta, com cerca 
de 42,5% do total do território formado pelas três 
centralidades. A Centralidade de Afogados conta 
com 16.282 empregos, equivalentes a 64,5% 
do total do território (2015) e foi responsável 
por uma receita per capita de ISS de R$ 183,50, 
muito superior à média do T2, principalmente se 
comparada às duas outras centralidades.

Contudo, a liderança econômica de Afogados na 
economia não se traduz em vantagem na renda, 
indicando que grande parte das pessoas ocupadas 
na Centralidade residem em outros bairros e 
utilizam sua renda fora do seu lugar de trabalho.
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Tabela 15 Indicadores econômicos e sociais das centralidades do Território 2

Centralidades Renda domiciliar 
R$ (*)

População Emprego 
Formal

Pobreza (% de 
até 1 SM) (**)

% Domicílios 
em ZEIS (***)

Relação PEA/emprego 
formal (****)

CVLI/cem 
mil hab.

Afogados 1.547,37 36.265 16.282 71,1 26,4 0,7 63,4

Areias 1.941,99 29.894 6.391 64,3 15,5 1,5 46,8

Jardim São Paulo 1.973,10 31.648 2.572 65,1 18,1 4 66,4
 
(*) Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes – 2010 
(**) Classe de rendimento da população de 10 anos e mais em percentual de salário mínimo-SMs  
(***) ZEIS – Zona Especial de Interesse Social 
(****) Razão entre a PEA-População Economicamente Ativa e o Emprego Formal: indica a capacidade de absorção da mão de obra local 
pelas centralidades

Potencialidades, estrangulamentos 
e diretrizes
Da análise do Território 2 pode ser destacado 
um conjunto de estrangulamentos, fatores que 
comprometem a qualidade urbana e dificultam a 
dinamização econômica; e de potencialidades que 
podem ser utilizadas para o desenvolvimento do 
território.

Potencialidades

> Alcance metropolitano do território com 
estrutura viária e conexão com a cidade e 
municípios vizinhos, através de importantes 
eixos viários e pelo metrô.

> Atividade mercantil concentrada ao longo 
dos principais eixos, com potencial de 
adensamento. 

> Presença de equipamentos âncoras e outros 

Fonte: IBGE/RAIS-MT  
Nota: Atualizando os dados 
para 2017, Afogados teria 
uma renda aproximada de  
R$ 2.353,55, sendo de  
R$ 2.953,77 em Areias e 
R$ 3.001,09 em Jardim São 
Paulo

equipamentos com potencial para atuação 
em programas de capacitação e formação 
profissional.

> Existência de áreas vazias e/ou com baixa 
ocupação, com infraestrutura metroviária 
instalada, que abre possibilidade de ocupação 
e utilização com os usos habitacionais, 
comerciais e de serviços.

> Estrutura fundiária apresentando grandes 
glebas com usos passíveis de adaptação.

> Potencial paisagístico e de uso público dos 
recursos hídricos e áreas de conservação e 
proteção ambiental de diferentes portes. 

> Presença de patrimônio histórico material e 
imaterial. 
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Estrangulamentos

> Renda baixa a muito baixa da população em todo 
o território e no entorno.

> Média a baixa capacidade de absorção 
de emprego local – relação População 
Economicamente Ativa (PEA)/ Emprego – em 
Areias e Jardim São Paulo.

> Baixa escolaridade em todo território, com 
persistência do analfabetismo, à exceção de 
Jardim São Paulo.

> Alto índice de violência (CVLI - Crimes Violentos 
Letais Intencionais - por 100 mil habitantes), 
bem acima da média da cidade; e percentual 
elevado de jovens que nem trabalham nem 
estudam, aspecto observado em todo o território.

> Baixa qualidade das atividades de serviços e do 
comércio, segundo pesquisa aplicada.

> Desvalorização dos ativos ambientais, 
desarticulação de áreas de proteção e áreas 
verdes, poluição e assoreamento dos rios.

> Caráter rodoviário dos eixos viários São Miguel/
José Rufino e ausência de qualidade urbana da 
Avenida 21 de abril.

> Ausência de interfaces urbanísticas, acessos e 
espaços públicos entre as estações, a linha férrea 
e os bairros vizinhos.

> Alagamentos devido a problemas de drenagem 
nas principais vias e canais.

> Carência de infraestrutura urbana, baixa 
qualidade das calçadas, alagamentos, acúmulo 
de lixo nas ruas e iluminação precária.

Diretrizes

As diretrizes preliminares para elaboração dos 
Planos e Projetos para Dinamização Econômica e 
Reestruturação Urbana dos Territórios 2 advém da 
análise consolidada das camadas de abordagem 
territorial, segundo a metodologia. 

Conforme mencionado no T1, as macrodiretrizes e 
seu detalhamento em diretrizes aparecem no volume 
Diagnóstico e Diretrizes Preliminares3. Para esse 
sumário executivo, optou-se por apresentar as seis 
macrodiretrizes cujo conteúdo rebate diretamente 
na escala local:

> Promover a valorização e articulação físico-
funcional dos recursos naturais potenciais 
e existentes, de modo a criar Parque Linear 
integrando as áreas verdes e unidades de 
conservação dos rios Tejipió, Jiquiá, Moxotó e 
braço morto do Rio Capibaribe.

> Ampliar as condições de conectividade, facilitando 
as caminhadas e o uso seguro do transporte 
público e da bicicleta como transporte, incluindo a 
ampliação e consolidação da rede cicloviária.

> Reordenar os enlaces ou cruzamentos de modo a 
fluir o tráfego rodado do pedestre e cadeirante, e 
garantir os giros aos distintos caminhos.

> Reordenar e requalificar urbanisticamente os 
centros secundários a partir das premissas e 
bases conceituais adotadas.

> Fortalecer e ampliar as atividades econômicas, 
culturais e de serviços públicos nos centros 
secundários.

3. O Diagnóstico na  
íntegra encontra-se 
disponível no site:  
http://icps.recife.pe.gov.br/
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Estratégias e propostas para 
o Território de Integração 2 

A partir das macrodiretrizes e diretrizes 
desenvolvidas para o Território de Integração 2 
(T2), também foram desenhadas três estratégias 
de intervenção que impactam em todo território, 
pela sua dimensão, abrangência e complexidade. 
São propostas de projetos que, devido à condição 
estruturadora de desenvolvimento do território, 
serão elaboradas com o aprofundamento 
e detalhamento específicos. Alguns desses 
detalhamentos já estão em processo de 
formulação/execução. Outros tiveram indicação 
pelo Plano de Drenagem do município.

As estratégias de intervenção no Território 2 
consideram a valorização ambiental e articulação 
físico-funcional e paisagística dos recursos 
hídricos, unidades de conservação e áreas 
públicas, com a Proposta Territorial Ambiental 
(PT1), que se subdivide em quatro intervenções; a 
permeabilidade entre os eixos viários da Av. 21 de 
Abril e Av. Dr. José Rufino e malha metroviária, com 
a Proposta Territorial de Mobilidade (PT2) e suas 
quatro intervenções; e a inclusão social territorial, 
com a Proposta Territorial de Inclusão Social (PT3) 
e seus dois projetos.

Vista do Rio Tejipió, 2018
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Quadro 2 Propostas para o T2

Numeração Proposta Nível de Intervenção Tema

PT1 TERRITORIAL AMBIENTAL

1 Articulação das áreas de potencial ambiental e paisagístico Diretrizes Reestruturação urbana

2 Parque Linear do Rio Tejipió e braço morto do Rio 
Capibaribe

Diretrizes Reestruturação urbana

3 Eixo verde Rua Tejucupapo Diretrizes Reestruturação urbana

4 Eixo verde Parque Jiquiá Diretrizes Reestruturação urbana

5 Requalificação física e paisagística da Rua Guarulhos Diretrizes Reestruturação urbana

PT2 TERRITORIAL MOBILIDADE

1 Adequação da estrutura, da forma e da paisagem da Av. São 
Miguel/ José Rufino

Projeto preliminar Reestruturação urbana

2 Adequação da estrutura, da forma e da paisagem da Av. 21 
de Abril

Diretrizes Reestruturação urbana

3 Implantar via de contorno do Parque Jiquiá Diretrizes Reestruturação urbana

4 Adequação da estrutura, da forma e da paisagem das vias 
transversais das avenidas São Miguel/ José Rufino

Diretrizes Reestruturação urbana

PT3 TERRITORIAL INCLUSÃO SOCIAL

1 Rede de convivência comunitária Diretrizes Social 

2 Promover capacitação profissional de jovens vulneráveis Diretrizes Social

PT 1 | PLANO TERRITORIAL AMBIENTAL

O objetivo do plano é a Requalificação das margens 
dos rios Tejipió e Jiquiá, a partir da implantação de 
vias de borda com reflorestamento que valorizem 
a relação da cidade com a água e com as Unidades 
de Conservação (UC) existentes, formando, assim, 
corredores ecológicos e parque linear valorizando 
os elemento de força do território. Esse plano 
fundamenta-se em ações propostas no Plano de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Rio 
Tejipió (EMLURB, 2016). 

Além dessa melhoria ambiental e viária no contorno 
do território, a proposta cria novas transversais ao 
longo das estações de metrô oeste, conectando os 
bairros isolados- ao norte e sul -pelos elementos de 
transporte público e sistema viários desde as Ruas 
São Miguel e Avenida Dr. José Rufino, passado pelas 
Estações de Metrô, até a Rua. Vinte e um de Abril, 
Rua Ernesto Cavalcanti e Rua Tejucupapo.
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A E

B

C

D

A-B-C-D | Conexão transversal

Fortalecer os vetores de integração do 
território para diminuir as barreiras físicas e 
articular os grandes equipamentos existentes 
promovendo sua integração, por meio de 
acessos para pedestres, ciclovias/ciclofaixas e 
vias para transforte público ou indiviadual. O 
fortalecimento dos sistemas de mobilidade e 
acessibilidade, permite a transversalidade do 
território, quebrando a extrema horizontalidade 
dos eixos do metrô oeste criando conexões 
com a Avenida 21 de abril ao norte e a Rua São 
Miguel e Avenida Doutor José Rufino ao sul. A 
criação dessas passagens também possibilitam 
a construção de uma rede de espaços livres 
urbanos articulados através de ruas com calçadas 
arborizadas.

E | Reestruturação da via de borda 
do metrô – Avenida Central

Aumentar as condições de 
conectividade, a partir da 
implantação de ciclofaixas/
ciclovias, conectando as 
centralidades e priorizando 
os modais de transporte 
não motorizados, instalação 
de iluminação pública, 
arborização e mobiliário 
urbano. Facilitando o uso 
seguro da bicicleta como 
transporte para o trabalho/
escola, compras e lazer.

F | Parque Linear Tejipió

Promover a valorização e 
articulação físico-funcional 
dos recursos naturais 
integrando as áreas verdes, 
unidades de conservação 
e margens dos rios Tejipió, 
Jiquiá, Moxotó e braço morto 
do Rio Capibaribe, gerando 
uma conexão ao longo 
de todo o curso hídrico, 
permitindo o fluxo gênico 
e sua relação com o tecido 
urbano revelando a abertura 
do território para a paisagem 
natural, estimulando assim 
a inserção viva dos rios no 
cotidiano dos cidadãos.

F
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Figura 40 
PT1 - Proposta Territorial 
Ambiental
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PT 2 | PLANO 
TERRITORIAL 
MOBILIDADE

O objetivo do 
plano é melhorar a 
permeabilidade entre 
os eixos viários das 
ruas 21 de abril e  
Dr. José Rufino e a 
malha metroviária, 
através da 
requalificação do 
sistema viário principal 
e vias transversais 
de conexão com 
as estações de 
metrô, priorizando o 
transporte público, 
ciclovias e pedestres. 

A proposta também 
é resgatar a Av. 
Central dotando-a de 
ciclovias, calçadas e 
tratamento urbanístico 
e paisagístico.  
Trata-se de uma 
antiga via que passava 
paralela à linha do 
metrô e que hoje 
encontra-se com 
trechos interrompidos.
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Figura 41 
PT2 - Proposta Territorial 
Mobilidade

Perfis Afogados 

01 02 03 04 05
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PT 3 | PLANO TERRITORIAL  DE INCLUSÃO SOCIAL

A estratégia de inclusão social e territorial do 
Território 2 contempla a contribuição para a 
convivência cidadã e a cultura de paz, assim como 
para o aumento da empregabilidade da população 
local. 

A primeira proposta é a implantação de Rede de 
Convivência Comunitária, que visa oferecer espaço 
de convivência no T2, com oferta de múltiplas 
atividades sociais e educacionais para promover 
cidadania, cultura de paz, formação profissional e 

atendimento à população. Dessa forma o projeto 
poderá contribuir com a melhoria da qualidade de 
vida e redução da violência. 

O projeto deve estruturar uma rede integrada dos 
equipamentos existentes: CBTU, Honda e Senai, 
a partir da oferta de espaços e atividades como: 
biblioteca, ambientes adequados para capacitação 
e atividades sociais, culturais e esportivas, além 
da oferta de serviços públicos, assistência jurídica 
e delegacia da mulher, incluindo convênio que 
possibilite o uso dos espaços e equipamentos 
existentes no clube.

SENAI da Avenida 
Dr. José Rufino, 
2018
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A comunidade do entorno de seis bairros do 
Território 2 é beneficiária do projeto. Os seis 
bairros têm uma população estimada em 
125.772 pessoas, a maioria proveniente das três 
centralidades. 

A segunda proposta é capacitar jovens do 
Território 2, em situação de vulnerabilidade, 
favorecendo a empregabilidade e abertura 
de oportunidades sociais, contribuindo para 
a redução da violência. Todo o desenho do 
projeto converge para a melhoria do perfil 
socioeconômico do território, a partir da oferta de 
cursos de capacitação e formação profissional de 
curta duração (três meses) em áreas de interesse 
do território, tais como: gastronomia, comércio, 
serviços e logística. Também deverão ser ofertadas 
bolsas de estudo (ao longo de três meses) para 
envolvimento e comprometimento dos jovens.

O projeto é orientado para o grupo de jovens (de 
15 a 29 anos) que não trabalham, nem estudam 
e residem nas ZEIS (Zonas Especiais de Interesse 
Social) dos bairros de Afogados, Areias, Jardim São 
Paulo, Estância, Mangueira e Jiquiá, num total de 
2.117 pessoas (IBGE, 2010).

Resultados esperados 
 
A implantação das três estratégias e propostas 
desenvolvidas para o Território de Integração 2 
(T2) devem promover um território mais integrado, 
humanizado, sustentável e vibrante, considerando 
para tanto: 

T2 Integrado

> Eixos de articulação metropolitana consolidados 
com qualidade e caráter rodoviário reduzido, 
providos de calçadas acessíveis, iluminação, 
arborização, seguros para o uso da bicicleta e 
com prioridade para o transporte público. 

> Eixos viários São Miguel/ José Rufino, Avenida 
21 de Abril e Av. Jardim São Paulo com caráter 
rodoviário reduzido, providos de calçadas 
acessíveis, iluminação, arborização, segurança 
para o uso da bicicleta e com prioridade para o 
transporte público. 

> Barreira do vetor de linha férrea reduzida através 
da requalificação das estações de metrô e de 
seus entornos. 

T2 Humanizado

> Recursos hídricos e ativos ambientais valorizados 
e devolvidos ao território como áreas de lazer, 
convivência e contemplação. 

> Espaço urbano melhorado em mobilidade, 
acessibilidade, permeabilidade e conforto da 
circulação.
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> Infraestrutura de transporte público melhorada e 
rede cicloviária ampliada.

> Violência no território reduzida pelo efeito 
combinado da elevação da renda e do emprego 
e atuação do Centro Comunitário do Território 
(COMPAZ).

T2 Sustentável

> Território integrado e com articulação reforçada 
no conjunto da cidade através de conectores 
urbanos e ambientais.

> Parque linear do Tejipió, Parque do Jiquiá, rios 
e riachos conectados entre si e com os eixos de 
articulação metropolitana (Eixo São Miguel/ José 
Rufino e eixos verdes).

T2 Vibrante

> Quadras lindeiras adensadas ao longo dos principais 
eixos viários.

> Mix funcional e fachadas ativas ampliadas.

> Competitividade da economia do território ampliada.

> Economia do território dinamizada com a base 
econômica ampliada e diversificada como resultado 
da melhoria da competitividade (qualidade urbana) e 
da capacitação e apoio à melhoria dos negócios. 

> Empregabilidade da população aumentada, como 
decorrência direta da qualificação profissional, 
combinada com a dinamização da economia.

> Renda média dos domicílios aumentada, com 
adensamento ao longo das vias principais e como 
consequência da ampliação do emprego formal.
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O presente item aborda o conjunto de análises 
sobre cada uma das três centralidades do 
Território 2 – Afogados, Areias e Jardim São 
Paulo, apresentando seus respectivos perfis em 
relação às características de alcance, atratividade 
e capacidade, bem como suas potencialidades e 
estrangulamentos. A partir desta caracterização 
foram desenvolvidas as propostas de ação que 
buscam fortalecer as condições para conferir às 
áreas analisadas o seu caráter de Centralidade.

CENTRALIDADES  
DO TERRITÓRIO 2



Mercado Público 
de Afogados, 2018
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AFOGADOS
 
Afogados é a principal Centralidade do Território 
2, exercendo um papel importante na logística 
metropolitana, uma vez que é favorecido pela rede 
de transporte existente: metrô, Avenida Recife, BR 
101 e pela sua integração ao sul através da Avenida 
Mascarenhas de Morais.

A Centralidade de Afogados concentra grande parte 
da base econômica do território e conta com um 
ativo comércio atacadista, de âmbito regional, que 
ultrapassa os limites do Território 2 e se articula com 
o Território 1 (Água Fria e Beberibe) através da 2ª 
Perimetral, além de se destacar com um significativo 
conjunto de atividades de comércio de alimentos 
e bebidas. Com a maior base econômica do 
Território 2, Afogados apresenta, contudo, o menor 
rendimento médio domiciliar das três centralidades. 

O sistema metroviário confere a Afogados uma 
articulação privilegiada na trama urbana, onde se 
distribuem as atividades comerciais e de serviços 
da Centralidade. Entretanto, cabe ressaltar que 
este privilégio também instaura barreiras, uma 
vez que as linhas ferroviárias comprometem a 
permeabilidade. Além disso, há uma pressão 
resultante da circulação de veículos de transporte 
público metroviário e veículos privados no 
ponto central dessa trama urbana, no qual estão 
situados os principais equipamentos âncoras da 
Centralidade: o Mercado Público de Afogados, as 
feiras e a Igreja do Largo da Paz.

Banhado pelo Rio Tejipió, o Bairro de Afogados 
tem área de 369 hectares, o que representa 
cerca de 1,7% do total da área do Recife, e uma 
população de 36.265 habitantes, equivalente a 
2,4% da população do município, representando 
uma densidade demográfica de 98 habitantes por 
hectare.

O bairro possui uma quantidade significativa de 
quadras com atividades industriais e armazéns, 
possibilidade de adensamento, além de abertura 
e articulação com a frente fluvial – praticamente 
encoberta pelos fluxos concentrados no interior 
da Centralidade. A insuficiente articulação entre 
as margens do Rio Tejipió e o braço do Capibaribe 
estimula processos de ocupação espontânea em 
áreas irregulares, gerando pressão sobre recursos 
naturais e práticas degradantes ao meio ambiente, 
a exemplo de viveiros de crustáceos.

Há presença significativa de patrimônio histórico, 
vilas populares (sede da Liga dos Proprietários 
da Vila São Miguel), exemplares da arquitetura 
eclética, edifícios representativos de planos 
de quadra, sobrados e chalés. Para além de sua 
particularidade arquitetônica, a existência de 
importantes equipamentos, e exemplo do Instituto 
Pernambucano de Ensino Superior (Ipesu), a 
Biblioteca Popular e a Escola de Referência 
Amaury de Medeiros conferem outro diferencial ao 
bairro.
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Figura 42 
Caracterização de Afogados
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Em 2015, Afogados tinha 16.282 pessoas 
ocupadas formalmente e 3.243 unidades 
mercantis, compreendendo 3,3% do total 
das unidades recifenses. A participação da 
Centralidade no número de unidades mercantis 
do Recife supera bastante a participação na 
população (2,5%) e mesmo do emprego formal do 
Recife, conforme tabela 16

O nível de emprego formal de Afogados supera 
em muito a PEA-População Economicamente Ativa 

da Centralidade. São cerca de 0,7 pessoas no 
mercado de trabalho para cada emprego formal, 
de modo que grande parte do pessoal ocupado 
em Afogados vem de outros bairros e mesmo de 
outros municípios. 

Em 2010, Afogados tinha uma população em idade 
ativa estimada em 23.721, consequentemente 
cerca de 11.694 estariam procurando emprego 
(PEA-População Economicamente Ativa) – menos 
que o total das pessoas ocupadas em 2015.

Tabela 16 Síntese dos principais indicadores de Afogados

Indicador Valor

Superfície (hectare) 369

Percentual da área do Recife (%) 1,7

População (2010) 36.265

% População do Recife 2,4

Densidade demográfica (habitantes/hectare) 98

Área construída (m²) - 2014 932.275

Número de domicílios (2010) 11.072

Emprego formal (2015) 16.282

Percentual do emprego do Recife (%) 2,5

Número de unidades mercantis (2015) 3.243

Percentual de unidades mercantis do Recife (%) 3,3

Receita de ISS p/habitante R$ (2015) 183,45

Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes R$ (2010) (*) 1.547,37

Analfabetismo (2010) 7,51

CVLI - Crimes Violentos Letais Intencionais (em 100 mil habitantes) - 2016/2010 63,4

Esgoto a céu aberto (% domicílio no entorno 2010) 9,94

Arborização (% domicílios no entorno) 2010 43,27
 
Fonte: IBGE/ NGR - SDS/PE 
(*) R$ 2.353,55 a preços de 2016
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Características  
da Centralidade
 
Para entender como melhorar a qualidade 
urbana e a dinamização econômica de Afogados 
foram analisadas as características, definidas na 
metodologia do trabalho, que conferem o caráter 
de Centralidade ao local: alcance, atratividade 
e capacidade. Dessa forma constata-se que o 
bairro de Afogados detém grande alcance e uma 
relevante atratividade, assim como capacidade 
significativa de resposta às demandas de 
potenciais usuários e visitantes.

Alcance

De acordo com a pesquisa entre usuários de 
comércio e serviços localizados no bairro, a 
Centralidade atende a demanda de pessoas 
residentes em dez bairros do Recife, além do 
município de Jaboatão dos Guararapes. O maior 
percentual desse público é do próprio bairro de 
Afogados, com cerca de 37% dos entrevistados, 
conforme gráfico 9. Já o restante dos usuários 
entrevistados reside em bairros próximos, a 
exemplo da Imbiribeira, Mustardinha, Mangueira, 
San Martin, Joana Bezerra e Areias, conforme 
figura 43.

Afogados apresentava em 2010 um rendimento 
nominal médio mensal por domicílios particulares 
permanentes de R$ 1.547,37, abaixo da média 

registrada entre os bairros de origem dos 
usuários entrevistados, como pode ser verificado 
na tabela 17.

A Centralidade localiza-se no trajeto de 12 linhas 
de transporte público, que circulam entre 32 
bairros da cidade do Recife (além da linha do 
metrô). Em geral, esta convergência articula linhas 
que conectam a Zona Norte do Recife ao Centro 
Principal, e nos bairros de Areias, San Martin, 
Jardim São Paulo, Torre e Madalena. 

Gráfico 9 
Local de moradia dos visitantes de Afogados (%)
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Figura 43 
Local de moradia dos 
visitantes de Afogados
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Tabela 17 Rendimento domiciliar nominal mensal dos bairros dos visitantes de Afogados – 2010

Bairros do Recife de origem dos visitantes Valor do rendimento nominal médio mensal 
dos domicílios particulares permanentes (R$)

Ilha do Retiro 4.771,70

Ipsep 2.454,89

Imbiribeira 2.108,28

San Martin 2.081,18

Areias 1.941,99

Afogados 1.547,37

Estância 1.469,51

Mustardinha 1.251,81

Ibura 1.180,15

Mangueira 1.161,71

Ilha Joana Bezerra 705,83

Média 1.879,49
 
Fonte: IBGE – Censo 2010 
Nota: Para a atualização destas rendas para 2016, acompanhando a inflação, deve ser utilizado o multiplicador 1,521187

Atratividade

As condições de circulação que caracterizam 
a Centralidade de Afogados indicam a 
predominância de calçadas com obstruções e 
ausência de arborização pública, principalmente 
nas vias com maior fluxo de pessoas. Além disso, a 
área é ainda caracterizada pelo caráter rodoviário 
das vias, com limitado espaço para pedestre e 
usuários de bicicletas.

O estado do passeio compromete a atratividade 
da Centralidade. Numa escala de zero a dez, 
a avaliação geral das calçadas de Afogados 
chegou a apenas 3,6. Dentre os itens avaliados, 
a largura foi o melhor aspecto encontrado, 
alcançando 4,9, conforme gráfico 10. A circulação 
de pedestres ainda sofre os efeitos da limitada 
oferta de estacionamento no entorno do 
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Mercado Público de Afogados, o que termina 
por ocasionar conflitos entre pedestres e áreas 
de estacionamento irregular, impactando a 
circulação de consumidores e sua relação com as 
atividades econômicas instaladas.

A atratividade da Centralidade também 
é prejudicada por alguns fatores que 
comprometem a qualidade urbana, entre os 
quais destacam-se alagamento ou cheias nas 
vias de acesso, sujeira nas vias e calçadas; e 
insegurança, como identificado na pesquisa com 
usuários.

Conforme o Gráfico 11, cerca de 23% dos 
entrevistados apontaram o alagamento ou cheias 
nas vias como o principal problema – condição 
agravada pelo relevo baixo e plano do bairro, 
seguido da sujeira nas vias e calçadas. Outro 
ponto de destaque é a sensação de insegurança, 
com 19% das respostas, figurando como o 
terceiro maior problema da Centralidade.

Além disso, algumas atividades econômicas 
operando na Centralidade tendem a provocar 
desorganização urbana que também desestimula 
a sua atratividade tais como: manutenção e 
reparação de veículos automotores; comércio, 
manutenção e reparação de motocicletas, peças 
e acessórios; recondicionamento e recuperação 
de motores para veículos automotores, 
fabricação de estruturas metálicas e obras de 
caldeiraria pesada, incluindo resíduos de sucatas 
metálicas, entre outros.Rua Prof. Augusto Wanderley Filho em Afogados, 2018
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Gráfico 10 
Qualidade das calçadas da Centralidade de Afogados  
(pontuação de zero a dez)

Gráfico 11 
Estrangulamentos e problemas em Afogados na visão dos 
usuários (% das respostas) 
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Capacidade

Com uma base econômica de 3.243 unidades 
mercantis distribuídas em várias atividades 
comerciais e de serviços, a Centralidade de 
Afogados tem grande capacidade de atração 
de negócios e pessoas de outros bairros e 
mesmo municípios. Em particular, conta com um 
importante comércio atacadista que atende a 
cidade, assim como a Região Metropolitana.

Afogados possui capacidade instalada de comércio 
varejista em diversas áreas e conta com vários 
serviços especializados, que estabelecem posição 
de liderança na Centralidade. As atividades 
econômicas estão fortemente concentradas na 
área central, distribuídas entre a Estrada dos 
Remédios, o Largo da Paz, a Rua São Miguel, a Rua 
Nicolau Pereira e nas ruas Acre, Cristóvão Colombo 
de Souza e João Carlos Guimarães.

A estrutura econômica tem razoável diversidade 
de bens e serviços, com destaque para quatro 
cadeias produtivas que concentram 56% do 
emprego formal: casa e construção, com 20,1%; 
alimentos e bebidas, com 13,1% do emprego 
formal total; transporte, logística e mobilidade, 
com 12,7%; e saúde e bem-estar, 10,1%. Os 
serviços avançados têm uma presença modesta no 
emprego, cerca de 3,6%, mas são agregadores de 
valor à economia local.
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Potencialidades e 
estrangulamentos
 
Afogados têm grandes potencialidades de 
desenvolvimento e expansão como Centralidade, 
mas conta também com vários estrangulamentos 
que comprometem a qualidade urbana e dificultam 
a dinamização econômica. 

Potencialidades 

> Ampla rede viária que confere potencial de 
integração metropolitana à Centralidade. 

> Importância do Centro de Abastecimento de 
Afogados, Mercado de Peixes, feira livre, Feira 
Nova e conjunto significativo da atividade de 
comércio de alimentos e bebidas. 

> Concentração de atividades produtivas ao longo 
da estrada dos Remédios, da Rua São Miguel, da 
Rua da Paz, Motocolombó e Largo da Paz.

> Significativas quadras com atividades industriais 

Parte interna do 
Mercado Público de 

Afogados, 2018
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e armazéns com possibilidade de adensamento 
e de abertura e articulação com a frente fluvial.

> Existência de importantes equipamentos de 
formação e capacitação, como o Instituto 
Pernambucano de Ensino Superior (Ipesu) e a 
Escola de Referência Amaury de Medeiros.

> Existência de equipamento âncora do Centro 
de Abastecimento de Afogados (serviços 
públicos, privados e comércio; qualidade física; 
gestão inovadora; sustentabilidade ambiental).

> Presença de significante patrimônio histórico, 
vilas populares (sede da Liga dos Proprietários 
da Vila São Miguel), exemplares da arquitetura 
eclética, edifícios representativos de planos de 
quadra, sobrados e chalés.

> Existência de conjunto de quadras de 
atividades institucionais e de serviço como 
a Biblioteca Popular, TRT 6ª Região, 1º e 
2º Juizados, Distrito Sanitário, Regional da 
Prefeitura do Recife, Grêmio Recreativo da URB 
e escolas.

> Localização de estoque construído vazio/
ou com baixa ocupação, principalmente na 
Avenida Sul e na Rua Motocolombó.  

Estrangulamentos

> Pressão da circulação de veículos de 
transporte público metroviário e veículos 
privados sobre a trama urbana.

> Caráter rodoviário das vias com limitado 
espaço para pedestre e usuário de bicicleta.

> Barreiras formadas no território pelas 
linhas ferroviárias comprometendo a 
permeabilidade.

> Infraestrutura precária do mercado e da feira 
(iluminação, coleta de lixo) dificultando a 
circulação de potenciais consumidores e 
interferindo no estabelecimento de relações 
comerciais.

> Limitada oferta de estacionamento no 
entorno do mercado, ocasionando conflitos 
entre pedestres e áreas de estacionamento 
irregular, impactando a circulação de 
consumidores e sua relação com as 
atividades econômicas instaladas.

> Ausência de locais adequados para a 
realização de carga e descarga, ocasionando 
conflitos entre pedestres, ciclistas, transporte 
público e particular.

> Comprometimento da permeabilidade de 
quadras e de acesso aos ativos ambientais 
por grandes lotes.

> Insuficiente articulação entre as margens 
do Rio Tejipió e o braço do Capibaribe 
estimulando ocupação irregular e criando 
pressão sobre os recursos ambientais.
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> Relevo plano e baixo tornando as vias 
totalmente suscetíveis a inundações e frente 
fluvial sem visão e integração com o centro 
urbano.

> Alagamento ou cheias nas vias de acesso e 
sujeira das vias e calçadas.

> Áreas de viveiro e identificação de habitações 
precárias.

> Baixa oferta de infraestrutura de saneamento 
(esgotamento/coleta de resíduos sólidos) e 
drenagem urbana.

> Alto Índice de violência (CVLI em 100 mil 
habitantes) e sensação de insegurança da 
população.

> Baixo nível de renda da população, que inibe a 
demanda local por bens e serviços.

> Alto nível de informalidade e baixa qualidade 
dos produtos e serviços.

> Baixo nível de qualificação profissional.

 

Plano de dinamização 
econômica e 
reestruturação urbana da 
Centralidade Afogados
 
Para a reestruturação urbana e dinamização 
econômica da Centralidade de Afogados devem 
ser implementados dois projetos complementares.

Ambos buscam equacionar os estrangulamentos 
e aproveitar as potencialidades identificadas na 
Centralidade:

> PU 1 | Projeto orla do Rio Tejipió/Afogados.

> PU 2 | Ordenamento Urbano e Dinamização 
Econômica do Centro de Abastecimento de 
Afogados e seu entorno.

PU 1 | PROJETO ORLA DO RIO TEJIPIÓ/AFOGADOS 

O objetivo do PU 1 é integrar as áreas verdes 
e as unidades de conservação do Rio Tejipió e 
o braço morto do Rio Capibaribe com o Centro 
de Afogados. O projeto tem concepção de 
diretrizes e está previsto para ser implantado em 
quatro trechos, com características ambientais 
e territoriais específicas. Para tanto, o PU 1 esta 
subdividido em 4 subprojetos.
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Figura 44 
Projetos Urbanos 
de Afogados
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  PU 1.1  
Trecho 1 | Requalificação urbana e ambiental 

O objetivo do subprojeto é orientar para o 
desenvolvimento de plano específico, que vise a 
requalificação urbana e ambiental da margem do 
rio a partir das seguintes atividades: 

> Reurbanizar o assentamento existente.

> Compatibilizar/regulamentar a atividade 
produtiva dos viveiros.

> Transmitir à sociedade a valorização da 
atividade pesqueira e a possibilidade de 
convivência desta com a habitação e a 
preservação ambiental.

  PU 1.2  
Trecho 2 | Continuação da Av. Central e Central de 
Triagem na Quadra da ASA

O objetivo é a reestruturação da área, com possibilidade 
de uso misto e implantação de centro de triagem, 
intervenção na Avenida Central e acesso à frente fluvial 
a partir das seguintes atividades:

> Dar prosseguimento à Avenida Central e às obras de 
implantação da ciclovia definindo a área ambiental; 
criar acesso e visibilidade para a frente fluvial.

> Analisar áreas ociosas para a instalação de uma 
central de triagem com uso misto, ampliando assim 
a dinâmica local, incluindo Habitação de Interesse 
Social (HIS). 
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  PU 1.3  
Trecho 3 | Reocupação do pontal com integração 
do Largo da Paz

O objetivo do subprojeto é o desenvolvimento de 
plano específico para a implementação de modelo 
urbano de reocupação com habitação e uso misto, 
integrados ao Largo da Paz a partir das seguintes 
atividades:

> Criar acesso e visibilidade para a frente fluvial e 
prosseguir com as obras da ciclovia, definindo a 
área ambiental. 

> Ocupar o solo com novas habitações e atividades 
produtivas, compartilhadas e valorizadas pelo 
parque natural/fluvial.

> Compatibilizar a implantação com a ZAN - Tejipió.

> Requalificação da  fachada ativa promovendo, com 
incentivo por meio de parceria, usos mais dinâmicos 
dos passeios públicos, em interação com atividades 
instaladas nos térreos das edificações. A proposta é 
fortalecer a vida urbana nos espaços públicos e evitar 
os planos fechados na interface entre as construções 
e o passeio público.

 
  PU 1.4  
Trecho 4 | Criar condomínio dos equipamentos 
públicos

O objetivo do subprojeto é articular a quadra de 
equipamentos institucionais com a margem do rio por 
meio da criação de condomínio dos equipamentos 
públicos, a fim de unir os espaços livres e articulados 
com o rio; destaque para a Biblioteca Popular de 
Afogados.



135PROJETO CENTRALIDADES Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica de Centralidades do Recife

Figura 45 
PU 1 - Projeto Orla do Rio 
Tejipió/Afogados
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PU 2 | ORDENAMENTO URBANO E DINAMIZAÇÃO 
ECONÔMICA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE 
AFOGADOS E SEU ENTORNO

O objetivo do PU 2, por se tratar de um projeto 
de escala urbana, visa fortalecer as atividades 
de varejo e atacado do Centro de Abastecimento 
de Afogados (CAA) e seu entorno. A proposta é 
ampliar o perímetro até o pontal, de maneira a 
contribuir para a reestruturação e dinamização 
econômica do bairro, a fim de melhorar a 
qualidade urbana do Centro de Afogados por 
meio da valorização da circulação dos usuários 
entre a Estação Afogados e Estação Largo da Paz 
e redução do caráter rodoviário dos Eixos viários 
principais. Para tanto, o PU2 é composto por 11 
subprojetos. 

  PU 2.1 
Entorno do mercado 

O objetivo do subprojeto é requalificar o 
entorno do Mercado Público visando a melhoria 
da qualidade urbana do Centro de Afogados, 
priorizando o pedestre e os sistemas de transporte 
não motorizados, além de conectar as estações 
Afogados e Largo da Paz através da melhoria da 
circulação de pessoas. 

Figura 46 
Detalhe da proposta do 

entorno do mercado
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Figura 47 
Perfis

Figura 48 
Perspectiva 1

Redesenho da Praça do 
Largo da Paz, alargamento 
das calçadas e implantação 
de calçada elevada visando 
priorizar o pedestre

Implantação de edifício de 
uso misto com vagas de 
garagem e fachada ativa 
com serviços e comércio

Fortalecimento da conexão 
entre as estações de metrô 
Largo da Paz e Afogados, 
com implantação de nova 
passagem  e uma praça 
próxima à descida da 
passarela
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  PU 2.2 
Eixos de transporte e entorno das estações de 
metrô

O objetivo do subprojeto é incentivar o 
adensamento por meio da moradia próxima aos 
eixos de transporte a fim de reduzir os grandes 
deslocamentos diários. Para aproximar emprego e 
moradia serão definidas estratégias que fomentem 
o uso misto no mesmo lote e proporcione a 
maximização e racionalidade da utilização dos 
serviços urbanos, especialmente o transporte 
público coletivo de passageiros.

Figura 49 
Perspectivas 2

  PU 2.3 
Carga e descarga

O objetivo do subprojeto é o ordenamento das 
atividades de carga e descarga para reduzir os 
transtornos no tráfego de circulação de pessoas 
causados pela atividade no entorno do mercado e 
das feiras.
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  PU 2.4 
Sistema de coleta seletiva de lixo no mercado 

O objetivo do subprojeto é a implantação de um 
sistema de coleta seletiva de lixo no Mercado 
Público de Afogados como contribuição para o 
meio ambiente e melhoria da qualidade do espaço, 
gerando receita para os permissionários. Esta 
inserção servirá para fomentar a criação de uma 
cultura de racionalização dos resíduos sólidos na 
Centralidade. 

  PU 2.5 
Geração de energia solar no Mercado Público de 
Afogados

O objetivo do subprojeto é aproveitar a área do teto 
do Mercado Público de Afogados para instalação 
de células fotoelétricas, com potencial de aumento 
do consumo médio anual. A sobra de energia pode 
ser utilizada no consumo da CSURB (Companhia de 
Serviços Urbanos do Recife) e qualquer das suas 
unidades, incluindo outros mercados públicos.  

  PU 2.6 
Atividades culturais e de entretenimento

O objetivo do subprojeto é realizar atividades 
culturais e de entretenimento no entorno do 
Mercado Público de Afogados, mobilizando os 
movimentos culturais do território como forma de 
animação e movimentação da área nos finais de 
semana e noites, contribuindo para a atração de 
pessoas e potenciais consumidores.  

  PU 2.7 
Formação profissional 

O objetivo do subprojeto é promover a 
capacitação profissional de pessoal ocupado nas 
atividades econômicas de Afogados, nas áreas de 
maior potencial econômico. Dessa forma, o projeto 
visa melhorar a qualidade e a produtividade dos 
negócios. 

  PU 2.8 
Formalização de trabalhadores informais 

O objetivo do subprojeto é promover a 
formalização de trabalhadores informais 
com o intuito de garantir a regularização das 
atividades, o acesso a benefícios sociais, acesso a 
microcrédito e financiamentos, além da ampliação 
da arrecadação de tributos na Centralidade. 

  PU 2.9 
Melhoria da qualidade dos produtos e serviços

O objetivo do subprojeto é oferecer apoio técnico 
às empresas para a melhoria da gestão e da 
qualidade dos produtos e serviços. A ideia é elevar 
a produtividade e a capacidade da Centralidade de 
Afogados no atendimento à demanda de usuários 
e visitantes.
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  PU 2.10 
Instalação de empresas de serviços avançados e 
logística

O objetivo do subprojeto é estimular o 
adensamento da estrutura produtiva da 
Centralidade com a ampliação e o fortalecimento 
dos serviços avançados, especialmente 
consultoria, advocacia, contabilidade, publicidade, 
arquitetura, engenharia, TIC e logística. 

  PU 2.11 
Organização e controle de atividades com 
potencial de impacto negativo

O objetivo do subprojeto é promover um controle 
das atividades com potencial impacto negativo 
no espaço urbano, como por exemplo, ferros 
velhos, estimulando retificação e reorientação do 
funcionamento das empresas, de modo a adequar 
às exigências de qualidade urbana e ambiental

Feira livre de Afogados, 2018
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Figura 50 
PU2 - Ordenamento Urbano 
e Dinamização Econômica do 
Centro de Abastecimento de 
Afogados e seu Entorno
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Tabela 18 Matriz de custos estimados

Subprojetos Custo  R$ mil (*) Fontes Instrumentos Responsáveis Parceiros

PU 2.1 Entorno do mercado 4.295.440,21 Fundos municipais, 

estaduais e federais, bancos 

de investimentos, parceiros 

privados

OODC, PEUC, Contribuição 

de Melhoria, LUOS, Plano 

Diretor revisado

URB Secretaria de 

Planejamento Urbano, 

SEMOC, empresários e 

comerciantes

PU 2.2 Eixos de transporte 

e entorno das Estações de 

Metrô 

(*****) Fundos municipais, 

estaduais e federais, bancos 

de investimentos, parceiros 

privados

OODC, PEUC, Contribuição 

de Melhoria, DOTS, LUOS, 

Plano Diretor revisado

ICPS CBTU, CTTU, parcerias 

privadas

PU 2.3 Carga e Descarga (*****) Recursos dos parceiros LUOS SEMOC CBTU, ASA

PU 2.4  Sistema de coleta 

seletiva de lixo no mercado

62.000,00 Orçamento da Prefeitura Receita adicional dos 

permissionários decorrente 

da venda dos resíduos

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado 

– Cooperativa de 

Catadores

PU 2.5  Geração de energia 

solar no Mercado de 

Afogados (INVESTIMENTO)

2.586.256,00 Orçamento Financiamento – AGEFEPE 

e BN

Secretaria de 

Desenvolvimento  

Sustentável

CESURB

CELPE

PU 2.6 Atividades culturais 

e de entretimento (CUSTO 

ANUAL)

480.000,00 Orçamento da Prefeitura Incentivo à cultura Secretaria de 

Cultura/Fundação de 

Cultura

Promotores culturais

PU 2.7 Formação 

profissional (CUSTO ANUAL)

287.210,00 Recursos dos parceiros Convênios com parceiros Secretaria de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

SENAI, SENAC e 

escolas públicas

PU 2.8 Formalização de 

trabalhadores informais

20.000,00 Orçamento da Prefeitura Convênios com parceiros Secretaria de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

SEBRAE

PU 2.9 Melhoria da 

qualidade dos produtos e 

serviços

(**) Recursos dos parceiros Convênios com parceiros Secretaria de 

Desenvolvimento 

Sustentável

SEBRAE

PU 2.10 Instalação de 

empresas de serviços 

avançados e logística

(***)   Incentivo fiscal: IPTU para 

equipamentos e  ISS para 

empreendimentos de 

economia criativa, e crédito 

da AGEFEPE

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Sustentável

Porto Digital /  

Porto Mídia

PU 2.11 Organização e 

controle de atividades 

com potencial de impacto 

negativo

(****)   Legislação urbana e 

ambiental do Recife

Secretaria de 

Mobilidade e 

Controle Urbano

 

TOTAL 7.710.906,21         
 

(*)  
A estimativa de custo 
dos subprojetos com 
intervenção urbana Inclui 
BDI - Bonificação e Despesas 
Indiretas e estão a preços de 
dezembro de 2018. 
(**)  
Custo assumido pelas 
empresas com subsídio do 
SEBRAE 
(***)  
A implementação do 
subprojeto contempla 
apenas atividades correntes 
da Prefeitura na articulação e 
negociação com segmentos, 
combinado com renúncia 
fiscal (incentivos de ISS), 
que será compensado pelo 
aumento dos negócios 
(****)  
A implementação do 
subprojeto contempla 
apenas atividades correntes 
da Prefeitura na fiscalização 
e no controle urbano 
(*****)  
A implementação do 
subprojeto contempla 
apenas atividades 
correntes da Prefeitura de 
planejamento e revisão 
do Plano de Ordenamento 
Territorial  em andamento

Maiores detalhes sobre o 
sobre os subprojetos e seus 
custos estão disponíveis no 
Produto 3 – PROPOSTA FINAL 
disponível no site do ICPS: 
http://icps.recife.pe.gov.br/
node/61267
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Resultados esperados
Os resultados esperados, descritos a partir das ações 
propostas para reestruturação urbana e dinamização 
econômica, estão subdivididos conforme as 
características que conferem o caráter de Centralidade à 
área delimitada no bairro, de maneira a incrementar seu 
alcance, atratividade e capacidade.

ALCANCE

> O alcance da Centralidade deve se beneficiar 
principalmente das intervenções realizadas no 
âmbito do território, ampliada pela melhoria da 
mobilidade nos principais eixos viários.

ATRATIVIDADE

> Paisagem valorizada pela requalificação urbana e 
ambiental da borda do Rio Tejipió.

> Infraestrutura urbana implantada e/ou melhorada 
(Iluminação, arborização, mobiliário urbano, calçadas, 
drenagem e saneamento).

> Área articulada com o Centro de Afogados e estações 
de metrô, com diversificação dos usos (áreas de 
convivência e lazer, atividades mercantis compatíveis 
com a estrutura ambiental local, habitações, entre 
outros).

> Velocidade reduzida nos trechos da Estrada dos 
Remédios, entre Estação Afogados e Rua São Miguel, 
priorizando o pedestre e o ciclista.

> Rua do Acre e Rua da Feira Nova pedestrianizadas.

> Áreas de lazer, convivência e contemplação 
ampliadas.

> Patrimônio Material e Imaterial identificados e 
preservados.

> Estoque vazio ocupado e de uso misto com fachadas 
ativas, principalmente na Av. Imperial e na Rua 
Motocolombó.

> Acesso e ligação da frente fluvial ocupada com habitações 
disponíveis para diferentes perfis de renda, áreas livres 
públicas e atividades de comércio e serviço (Pontal).

> Atividades econômicas de impacto urbano reorientadas e 
reformuladas.

CAPACIDADE

> Mercado público e Feira Nova reestruturados de forma 
sustentável, com geração de energia solar e coleta 
seletiva de lixo.

> Polo multiuso funcionando na Centralidade como 
resultado da ampliação e diversificação das atividades 
produtivas, assim como pelo adensamento das cadeias 
produtivas, estrutura complementada pelas atividades 
culturais no entorno do mercado.

> Comércio instalado no segmento de manutenção de 
bicicletas, no entorno das estações.

> Movimentação de carga e descarga organizada e regulada.

> Atividades de logística leve e de comércio atacadista 
estruturadas.

> Comércio varejista consolidado e ampliado com a 
qualidade dos serviços melhorada.

> Renda média dos domicílios aumentada como 
consequência da ampliação do emprego formal.

> Empresas e trabalhadores qualificados e população com 
empregabilidade, em consequência da capacitação.

> Índice de violência reduzido como resultado da 
implantação do conjunto de ações propostas para a 
Centralidade.



Mercado de Areias  
Av. Dr José Rufino, 2018
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AREIAS

Dentre os bairros que integram o Território 2, 
Areias tem a menor população, uma vez que 
registra um total de 29.894 habitantes (dados 
de 2010). Entretanto, representa a mais alta 
densidade demográfica e o segundo maior 
rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes.

O bairro apresenta uma base econômica modesta 
para o tamanho da sua população, tendo 1.212 
unidades mercantis e 6.391 empregos formais. 
Com quase 2% da população do Recife, a 
Centralidade tem apenas 1% dos empregos 
formais e 1,2% das unidades mercantis, como 
mostra a Tabela 19. Além disso, a economia de 
Areias gera uma receita de ISS de apenas R$ 
183,45 por habitante (2015).

Pela capacidade instalada, o bairro de Areias 
não gera emprego suficiente para a população 
residente, o que leva à informalidade ou à busca 
de emprego em outros bairros. A Centralidade 
tinha em 2015 cerca de 1,5 pessoas para cada 
emprego formal.

Areias é um bairro predominantemente residencial 
e ocupado por construções térreas, vilas de casas 
populares e conjuntos residenciais de até quatro 
pavimentos. Apresenta ainda áreas vazias e/ou 
baixa ocupação, com infraestrutura metroviária 
instalada que possibilita uma eventual ocupação 
e utilização para usos residenciais com comércio e 
serviços.

O comércio e os serviços encontraram outros 
trajetos, acompanhando a Av. Dr. José Rufino, 
formando um corredor de atividades até Afogados 
– com potencial para adensamento ao longo do 
eixo, e se espalhando pela Avenida Recife com 
a presença de estabelecimentos comerciais de 
grande porte como Makro e Hiper Bompreço/
Walmart. O bairro também se destaca pela 
existência de grandes equipamentos na área, 
como a Superintendência de Trens Urbanos e 
Estação Werneck, o Ipav 08, escola do Senai e 
ativo ambiental Jiquiá. 
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Figura 51 
Caracterização de Areias
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Atualmente, o antigo Mercado de Areias é apenas 
sua casca em ruínas, além de figurar, de maneira 
desarticulada, com o eixo metroviário composto 
pelas Estações Werneck e Jardim São Paulo. 
Restaram poucos comércios que ocupam suas 
calçadas. É um trajeto cinza, por vezes escuro, 

e não convidativo. Em todo caso, mesmo com 
o interior degradado, o mercado ainda é uma 
referência de ponto comercial, com a presença de 
lojas físicas e barracas de frutas e verduras que se 
instalaram ao seu redor e em alguns poucos boxes 
na parte interna em um trecho próxima a via.

Tabela 19 Síntese dos principais indicadores de Areias

Indicador Valor

Superfície (hectare) 369

Percentual da área do Recife (%) 1,7

População (2010) 36.265

% População do Recife 2,4

Densidade demográfica (habitantes/hectare) 98

Área construída (m²) – 2014 932.275

Número de domicílios (2010) 11.072

Emprego formal (2015) 16.282

Percentual do emprego do Recife (%) 2,5

Número de unidades mercantis (2015) 3.243

Percentual de unidades mercantis do Recife (%) 3,3

Receita de ISS p/habitante R$ (2015) 183,45

Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes R$ (2010) (*) 1.941,99

Analfabetismo (2010) 7,51

CVLI - Crimes Violentos Letais Intencionais (em 100 mil habitantes) - 2016/2010 63,4

Esgoto a céu aberto (% domicílio no entorno 2010) 9,94

Arborização (% domicílios no entorno) 2010 43,27
 
Fonte: IBGE/ NGR - SDS/PE 
(*) R$ 2.953,77 a preços de 2016
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Características  
da Centralidade
 
Para entender como melhorar a qualidade urbana 
e a dinamização econômica do Bairro de Areias 
foram analisadas as características definidas na 
metodologia do trabalho, que conferem o caráter 
de Centralidade ao local: alcance, atratividade e 
capacidade. Dessa forma, constata-se que o bairro 
detém alcance modesto e baixa atratividade, 
além de uma modesta capacidade de resposta às 
demandas de potenciais usuários e visitantes.

Alcance

A Centralidade de Areias tem um alcance modesto, 
praticamente restrito aos bairros do entorno: 
Barro, Estância e Jardim São Paulo, embora a 
pesquisa com usuários mostre que cerca de 
4% dos entrevistados se deslocam a partir do 
município de Jaboatão dos Guararapes, conforme 
gráfico 12.

A Centralidade conecta-se a 12 bairros do Recife e 
outros municípios da RMR, através de sete linhas 
de ônibus e da linha de metrô – resultado de 
sua infraestrutura de mobilidade metropolitana 
instalada, com 02 eixos viários, linha Centro 
do Metrô e eixo da Avenida Dr. José Rufino e 
São Miguel. Areias ainda é caracterizada pelo 
baixo nível de renda domiciliar da população 
da Centralidade e dos bairros vizinhos, como 
registrado na tabela 20.

Esta convergência, em sua maioria, articula linhas 
que conectam Zona Oeste do Recife, Zona Sul ao 
Centro Principal e a outros municípios da RMR. 

Gráfico 12 
Local de moradia dos visitantes de Areias (%)

Tabela 20: Rendimento domiciliar dos bairros dos visitantes de Areias –2010 (*)

Bairros do Recife de origem dos visitantes Valor do rendimento nominal médio mensal 
dos domicílios particulares permanentes (R$)

Jardim São Paulo 1.973,10

Areias 1.941,99

Estância 1.469,51

Barro 1.300,75

MÉDIA (não ponderada) 1.671,34
 
(*) Para atualizar a renda desses bairros a preços de 2016, utilizar o multiplicador 1,521187. 
Fonte: IBGE – Censo 2010

68%

18%

5%
5% 4% 0% Areias

Barro

Estância

Jardim São Pau lo

Jaboatão dos  
Guararapes
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Figura 52 
Local de moradia dos 
visitantes de Areias
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Atratividade

As condições de circulação que caracterizam a 
Centralidade de Areias indicam a prevalência 
de calçadas estreitas e irregulares, com várias 
obstruções e pouca arborização pública, 
principalmente nas vias transversais: Av. José 
Rufino, Rua Costa Honorário, Avenida Estância e 
Rua Barros Sobrinho.

Além disso, o acúmulo de lixo é outro item que 
interfere no fluxo de pessoas, principalmente na 
Avenida Estância, comprometendo a atratividade 
da Centralidade.  A arborização nas calçadas ocorre 
apenas na parte norte da Rua Manuel Rodrigues 
Porto e numa pequena praça no cruzamento da Rua 
Barros Sobrinho com a Avenida Estância. 

Avenida Estância 
em Areias, 2018
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Gráfico 14 
Estrangulamentos e problemas em Areias na visão dos usuários 
(% das respostas)

 

A análise das calçadas de Areias mostra as 
deficiências, especialmente na ausência de rampas 
e sinalização que levam a avaliação geral para 
apenas 3,5 numa escala de zero a dez. Em todo caso, 
como pode ser observado no gráfico 13, a largura é 
satisfatória (nota 5,6) e a inclinação é boa (nota 7,1).

A atratividade da Centralidade é prejudicada pela 
existência de sujeira nas vias e calçadas, segundo 
opinião dos usuários entrevistados na pesquisa 
direta realizada pelo consórcio. Como mostra o 
gráfico 14, este é o maior problema de Areias (citado 
por 22% dos entrevistados), seguido da insegurança 
pública (16%) e de sujeira nos imóveis (14% dos 
entrevistados). O item alagamento ou cheias nas vias 
de acesso, que constitui um problema no território, 
não teve o mesmo destaque para os usuários, 
aparecendo em sexto lugar com apenas 7% das 
respostas.

Gráfico 13 
Qualidade das calçadas de Areias (pontuação de zero a dez)
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Capacidade

A Centralidade de Areias compreende 
aproximadamente 10% das unidades mercantis 
instaladas no bairro e estão concentradas na 
Rua José Rufino. No entanto, é preciso levar em 
consideração a dimensão do Bairro (240 há) em 
relação ao limite da ZEDE (12 há).

A cadeia produtiva de alimentos e bebidas 
representa 33,6% do total de emprego formal 
na Centralidade. Casa e construção, (16,0%) 
saúde e bem-estar (11,38%) e moda (10,05%) 
são as outras de peso. A capacidade instalada de 
comércio varejista em diversas áreas tem destaque 
em alimentos e bebidas, conforme indica a 
espacialização das atividades por segmento.

Potencialidades e 
estrangulamentos
A Centralidade de Areias tem vários 
estrangulamentos - fatores que comprometem 
a qualidade urbana e dificultam a dinamização 
econômica, e algumas relevantes potencialidades 
que podem ser utilizadas para o seu 
desenvolvimento. Mercado de Areias, 2018
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Potencialidades 

> Importante infraestrutura de mobilidade 
metropolitana instalada (2 eixos viários, linha 
centro do metrô e eixo Dr. José Rufino/São 
Miguel).

> Potencial de adensamento ao longo dos 
eixos (atividades econômicas, residência, mix 
funcional e social).

> Áreas vazias e/ou baixa ocupação, com 
infraestrutura metroviária instalada e 
possibilidade de ocupação e utilização dos 
habitacionais e com comércio e serviços.

> Existência de grandes equipamentos na área, 
como a Superintendência de Trens Urbanos e 
Estação Werneck, o Ipav 08, escola do Senai e 
ativo ambiental Jiquiá. 

Estrangulamentos

> Barreiras entre os corredores da linha 
férrea e da Av. José Rufino, dificultando a 
permeabilidade.

> Predomínio do caráter rodoviário das vias, 
principalmente na Avenida José Rufino. 

> Limitação da permeabilidade da quadra e do 
acesso aos ativos ambientais (Ipav e CBTU) 
devido ao porte elevado dos lotes. 

> Desarticulação do antigo mercado com a 
estação Werneck e Jardim São Paulo.

> Mercado de Areias fechado e em ruínas. 

> Baixo nível de renda da população da 
Centralidade e dos bairros vizinhos. 

> Baixa formação e capacitação da população.

> Baixa qualidade do comércio e dos serviços.

> Alto índice de violência, com Crimes Violentos 
Letais e Intencionais (CVLI)  em 100 mil 
habitantes e sensação de insegurança da 
população e dos usuários.  
 

 
Plano de dinamização 
econômica e 
reestruturação urbana da 
Centralidade de Areias
Dois projetos devem ser implementados em 
Areias para promover a reestruturação urbana 
e a dinamização econômica da Centralidade, 
ampliando o seu alcance, melhorando a sua 
atratividade e elevando a sua capacidade de 
atendimento das demandas de visitantes e 
residentes: 

> PU 3 | Ordenamento urbano e dinamização 
socioeconômica do polígono compreendido 
entre os eixos São Miguel / José Rufino / Metrô 
Linha Centro.

> PU 4 | Ordenamento urbano e dinamização 
socioeconômica do centro da estaçãoWerneck/ 
mercado de Areias e seu entorno.
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Figura 53 
Projetos Urbanos Areias
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PU 3 | EIXOS SÃO MIGUEL / JOSÉ RUFINO / METRÔ 
LINHA CENTRO

Os objetivos do PU 3 são a melhoria urbanística 
dos espaços públicos, com adensamento e 
ocupação dos imóveis para uso misto, melhoria 
da mobilidade e dinamização econômica ao longo 
dos eixos, com elevação do emprego e da renda 
da população. Para tanto, visando o ordenamento 
urbano e a dinamização socioeconômica do 
polígono compreendido, o PU 3 é composto por 
três subprojetos. 

  PU 3.1  
Orientações para o ordenamento urbano e 
dinamização socioeconômica do polígono 
compreendido entre os eixos São Miguel / José 
Rufino / Metrô Linha Centro: 

A proposta tem como premissa orientar 
intervenções futuras na área para fortalecer as 
relações socioeconômicas entre a ZEDE Afogados 
e a ZEDE Areias. 

  PU 3.2  
Melhoria da qualidade dos produtos e serviços

O subprojeto busca oferecer apoio técnico 
às empresas para a melhoria da gestão e da 
qualidade dos produtos e serviços, a fim de elevar 
a produtividade e a capacidade da Centralidade 
de Areias. 

  PU 3.3  
Reorganização e controle de atividades com 
potencial de impacto negativo

O subprojeto deve promover um controle das 
atividades com potencial impacto negativo 
no espaço urbano, estimulando a retificação e 
reorientação do funcionamento das empresas, 
para que possam cumprir as exigências de 
qualidade urbana e ambiental.
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Figura 54 
PU3 Ordenamento 
urbano e dinamização 
socioeconômica do polígono 
compreendido entre os 
eixos São Miguel / José 
Rufino / Metrô Linha Centro
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PU 4 | ESTAÇÃO WERNECK/ MERCADO DE AREIAS 
E SEU ENTORNO

O PU 4 visa requalificar o espaço urbano e 
integrar o sistema viário, com destaque para 
a Estação Werneck; recuperar o mercado com 
qualificação da área para favorecer a dinamização 
da economia, elevação do número de emprego e 
renda da população, sendo composto por cinco 
subprojetos. 

  PU 4.1  
Estação Werneck com acessibilidade e melhoria 
urbana 

Requalificação da Praça da Estação Werneck e 
pedestrianização da Rua do Cacimbão, dotando-as 
de Arborização, Iluminação e mobiliário urbano.

Figura 55 
Detalhes do projeto do entorno 
da Estação Werneck 



158 PROJETO CENTRALIDADES Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica de Centralidades do Recife

Figura 56 
Perfis 

Figura 57 
Perspectiva 1

Requalificação da Rua Manoel Rodrigues Porto, 
alargamento das calçadas, inserção de mobiliário 
urbano e arborização

Conexão com a Rua do Cacimbão e ligação com a 
Estação de Metrô Werneck
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  PU 4.2 
Mercado de Areias em harmonia com a 
urbanização do entorno

Recuperação e implantação do Mercado Público 
de Areias, a partir de Parceria Público-Privada que 
promova a urbanização do entorno do mercado, 
com disciplinamento de acessos de pedestres, 
melhorias das calçadas, arborização, iluminação e 
áreas de convivência e reurbanização da Rua Eng. 
Arnaldo Lima.

Figura 58 
Perspectivas 2

Requalificação do 
Mercado de Areias e 
seu entorno imediato 
com implantação de 
mobiliário urbano nas 
calçadas e vagas de 
estacionamento

  PU 4.3 
Mobilidade e permeabilidade com articulação 
dos equipamentos

Proposta de requalificação das vias e calçadas, 
bem como diminuição de barreiras físicas, através 
da articulação dos grandes equipamentos da área. 
Além de indicar a implantação de linha de VLT que 
melhore a mobilidade para outros territórios.



160 PROJETO CENTRALIDADES Reestruturação Urbana e Dinamização Econômica de Centralidades do Recife

  PU 4.4 
Educação profissional 

O subprojeto promove a capacitação profissional 
de pessoal ocupado nas atividades econômicas de 
Areias nas áreas de maior potencial econômico, de 
modo a melhorar a qualidade e a produtividade 
dos negócios.

  PU 4.5 
Formalização de trabalhadores informais 

O objetivo do subprojeto é promover a 
formalização de trabalhadores informais 
com o intuito de garantir a regularização das 
atividades, o acesso a benefícios sociais, acesso a 
microcrédito e financiamentos, além da ampliação 
da arrecadação de tributos na Centralidade.

Tabela 21 Custo estimado Projeto Urbano – PU4

Serviços Estação 
Werneck*

Av. Dr José 
Rufino

Rua Manoel  
R. Porto

Rua Barros 
Sobrinho

Rua do Cacimbão Rua José Natário Total

Interferências (demolições) 16.896,13 12.189,95 18.206,15 9.593,04 55.010,43 22.739,12 134.634,83

Faixa exclusiva para ônibus 
(pintura)

            0,00

Calçada nova (meio fio, sarjeta, 
passeio e piso)

163659,1419 216.337,88 198.328,34 116.365,39 492.289,71 190.254,81 1.377.235,26

Arborização (árvore e grama) 3572,64 7.923,85 3.572,64 2.183,28 14.297,51 1.786,32 33.336,24

Equipamentos 138254,9616 288.511,91 176.265,65 107.648,48 442.291,66 126.547,55 1.279.520,21

Embutimento de rede de 
distribuição

40040,2674 111.492,11 38.225,38 78.042,76 58.613,39 78.042,76 404.456,66

Estacionamento - Carga e 
descarga

            0,00

Pavimentação             0,00

Piso novo (intertravado) 44.676           44.676,00

Ciclofaixa (pintura)             0,00

Redutores de velocidade 
(tachões)

            0,00

Passagem de Pedestre elevada             0,00

TOTAL 407.099 636.455,70 434.598,16 313.832,95 1.062.502,69 419.370,56 3.273.859,20

BDI 27% 109916,7691 171843,0385 117341,5024 84734,898 286875,7253 113230,05 883941,9835

TOTAL c/ BDI 517.015,91 808.298,74 551.939,66 398.567,85 1.349.378,41 532.600,61 4.157.801,18
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Figura 59 
PU4 Estação Werneck/ 
Mercado de Areias e seu 
entorno
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CUSTOS ESTIMADOS PARA O PU 4 

Subprojetos Custo R$ Fontes Instrumentos Responsáveis Parceiros

PU 4.1 Requalificar o entorno 
da Estação Werneck com 
acessibilidade e melhoria 
urbana

2.418.333,99 Orçamento 
da Prefeitura 
e parcerias 
privadas

Legislação urbana e 
ambiental do Recife

URB CTTU, empresas 
e comércios 
locais

PU 4.2 Promover (fomentar) 
a reconstrução do Mercado 
de Areias combinado a 
urbanização do entorno

(*) Recursos 
privados

Incentivo ao 
reestabelecimento 
da função social do 
mercado

CSURB/ Secretaria 
de Desenvolvimento 
Sustentável

Empresas e 
comércios 
locais

PU4.3 Ampliar mobilidade 
e permeabilidade 
com articulação dos 
equipamentos

4.157.801,18 Orçamento da 
Prefeitura

Legislação urbana e 
ambiental do Recife

URB CTTU, empresas 
e comércios 
locais

PU 4.4 Promover formação 
profissional e capacitação 
de jovens e adultos (CUSTO 
ANUAL)

80.760,00 Recursos dos 
parceiros

Convênios com 
parceiros

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

ETEPAM, SENAI, 
SENAC 

PU 4.5 Promover 
a formalização de 
trabalhadores informais

20.000,00 Orçamento da 
Prefeitura

Convênios com 
parceiros

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável

SEBRAE

Total de recursos 6.676.895,17 
 
(*) A recuperação do mercado de Areias deverá ser executada com recursos privados. Para custo de recuperação é necessária a 
contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo.

Resultados esperados
Os resultados esperados, descritos a partir das 
ações propostas para reestruturação urbana e 
dinamização econômica, estão subdivididos 
conforme as características que conferem o caráter 
de Centralidade à área delimitada no bairro, de 
maneira a incrementar seu alcance, atratividade e 
capacidade. 
 

ALCANCE

> O alcance da Centralidade será ampliado 
com a articulação de Areias à Centralidade de 
Afogados para melhoria dos fluxos viários e 
do corredor de transporte público, assim como 
pela integração ambiental das vias de acesso à 
estação Mangueira e ao Parque do Jiquiá
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ATRATIVIDADE

> Caráter rodoviário da Avenida Dr. José Rufino a 
partir da instalação de redutores de velocidade, 
alargamento e arborização de calçadas, bem como 
a definição de vias para ônibus e bicicletas.

> Entorno da Estação Werneck requalificado 
(ponto de articulação principal) com arborização, 
iluminação e melhorias das calçadas e espaço 
comercial.

> Avenida Central, Rua Cacimbão e eixo contínuo 
formado pela Avenida São Paulo e ruas José 
Natário e Ipojuca requalificadas com arborização, 
iluminação e melhorias das calçadas e espaço 
comercial.

> Infraestrutura instalada e requalificada no entorno 
das estações, complementação de trechos da 
Avenida Central e as vias transversais de conexão 
com o eixo metrô e o eixo São Miguel / José Rufino.

> Espaços de convivência ampliados, aproveitando 
espaços ociosos no interior das quadras para 
atividades de uso coletivo, a exemplo das hortas 
comunitárias.

> Barreiras físicas diminuídas e grandes 
equipamentos articulados existentes na área, 
tais como: CBTU e Estação Werneck, Imóveis de 
Proteção de Área Verde do Recife (Ipav 08) e a 
Escola do Senai.

> Serviço e comércio ampliados com o adensamento 
em uso misto dos vazios (edificáveis) urbanos, 
moradias de qualidade e atividades econômicas 
conectadas à infraestrutura metroviária.

> Eixos adensados e ocupados com mix funcional e 
social, decorrente da implantação de atividades 
econômicas, residências e habitacionais de 
distintos padrões sociais.

> Atividades econômicas de impacto urbano 
reorientadas e reformuladas.

 
CAPACIDADE

> Competitividade da economia de Areias 
ampliada pela melhoria do espaço urbano e da 
mobilidade.

> Comércio varejista consolidado e ampliado, com 
qualidade dos serviços otimizada, incluindo 
peças e manutenção de bicicletas e motocicletas.

> Mercado de Areias operando pela iniciativa 
privada, com mix de usos diferenciados e 
competitivos.

> Maior oferta de emprego, resultante da 
qualificação de mão de obra, uma das variantes 
do projeto responsável pela dinamização da 
economia.

> Renda da população aumentada como 
resultado do crescimento da oferta de emprego 
e da qualificação profissional, que eleva a 
empregabilidade.

> Índice de violência reduzido em função do 
efeito combinado da melhoria dos índices de 
emprego e renda, com atração de jovens para 
atividades esportivas, culturais e sociais (Centro 
de Convivência).



Praça de Jardim 
São Paulo, 2018
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JARDIM SÃO PAULO

O bairro de Jardim São Paulo tem uma população 
de 31.648 (IBGE, 2010), cerca de 2,1% do total 
do Recife e uma área de 259 hectares (1,2% da 
área da cidade), resultando em uma densidade 
demográfica de 122 habitantes por hectare.

O bairro tem a menor base econômica do 
território, com apenas 2.572 empregos formais 
(0,39% do total do Recife) e 1.100 unidades 
mercantis (1,1% do município) e gera uma receita 
de ISS per capita de insignificantes R$ 26,47, 
como pode ser verificado na tabela 22. 

Embora tenha a menor economia e o menor 
volume de emprego formal, em 2010 o bairro 
registrou um rendimento nominal médio mensal 
dos domicílios particulares permanentes de R$ 
1.973,10 (ver tabela 22). Jardim São Paulo tem a 
menor taxa de analfabetismo do território (apenas 
4,89 analfabetos na população de 15 anos e mais) 
mas registra o mais alto índice de violência com 
66,4 homicídios em cem mil habitantes (muito 
acima da média do Recife, com 42,8).

No bairro está localizado o Loteamento Jardim São 
Paulo (Sortecol), que guarda um notável partido 
urbanístico com traçado radioconcêntrico, ou 
seja, principais radiais convergem para generosa 
praça desenhada, quadras predominantemente 
trapezoidais (embora por vezes triangulares 
e retangulares), compondo o traçado urbano 
definido pela Avenida São Paulo, como via 
principal de acesso, e lotes que obedecem ou se 
ajustam às diversas formas das quadras garantindo 
a ocupação de uma arquitetura singela, ora térrea, 
ora de dois pavimentos.

O espaço urbano de Jardim São Paulo apresenta 
um equilíbrio de usos com a coexistência de 
comércio e residências. Com o parcelamento 
regular, Jardim São Paulo apresenta lotes 
uniformes, permitindo uma caminhada confortável 
pelos passeios, e, em geral, sem grandes 
transições na paisagem do lugar. A única exceção 
é a transição entre a Avenida São Paulo e a praça, 
principal marco de Jardim São Paulo que atua 
como espaço de permanência e revela-se como 
um símbolo e marco da economia de caráter local.
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Figura 60 
Caracterização de 
Jardim São Paulo
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Tabela 22 Síntese dos principais indicadores de Jardim São Paulo

Indicador Valor

Superfície (hectare) 259

Percentual da área do Recife (%) 1,2

População (2010) 31.648

% População do Recife 2,1

Densidade demográfica (habitantes/hectare) 122

Área construída (m²) - 2014 528.371

Número de domicílios (2010) 9.615

Emprego formal (2015) 2.572

Percentual do emprego do Recife (%) 0,39

Número de unidades mercantis (2015) 1.100

Percentual de unidades mercantis do Recife (%) 1,1

Receita de ISS p/habitante R$ (2015) 26,47

Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes R$ (2010) (*) 1.973,10

Analfabetismo (2010) 4,89

CVLI - Crimes Violentos Letais Intencionais (em 100 mil habitantes) - 2016/2010 66,4

Esgoto a céu aberto (% domicílio no entorno 2010) 19,56

Arborização (% domicílios no entorno) 2010 54,29
 
Fonte: IBGE/ NGR - SDS/PE 
(*) A preços de 2016 esta renda chega a R$ 3.001,09

Características de 
Jardim São Paulo
Para entender como melhorar a qualidade urbana 
e a dinamização econômica de Jardim São Paulo 
foram analisadas as características definidas na 
metodologia do trabalho, que conferem o caráter 
de Centralidade ao local: alcance, atratividade e 

capacidade. Desta forma constata-se que o bairro 
de Jardim São Paulo não apresenta condições 
razoáveis para desempenhar um grau de alcance 
e atratividade capaz de conferir um caráter de 
Centralidade. 
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Alcance

O centro local de Jardim São Paulo é o menos 
articulado dos dois territórios, apesar de 
localizado entre importantes eixos viários 
metropolitanos, como a Avenida Recife e a BR 101. 
Neste centro encontra-se a Praça de Jardim São 
Paulo como único equipamento âncora potencial.

A maioria dos usuários do espaço e dos negócios 
de Jardim São Paulo (cerca de 77%) é do 
próprio bairro, o que evidencia uma economia 
centrada em si mesma e com limitada irradiação 
territorial. De acordo com  pesquisa realizada na 
Centralidade, apenas cerca de 15% dos usuários 
e visitantes vinham de bairros vizinhos (Estância, 
Areias e Curado) e alguns de Jaboatão (4%) e 
mesmo Olinda (4%), como pode ser verificado no 
gráfico 15 e na figura 62.

O centro local de Jardim São Paulo se insere 
no trajeto de apenas três linhas de transporte 
público, que interliga a localidade a 17 bairros. 
Esta convergência articula linhas que conectam 
a Zona Oeste do Recife ao Centro Principal, 
demonstrando uma baixa conectividade e 
articulação com outras regiões da cidade.

Gráfico 15 
Local de moradia dos usuários de Jardim São Paulo (%)

Tabela 23 Rendimento domiciliar dos bairros dos visitantes de Jardim São Paulo –2010 (*)

Bairros do Recife de origem dos visitantes Valor do rendimento nominal médio mensal 
dos domicílios particulares permanentes (R$)

Jardim São Paulo 1.973,10

Areias 1.941,99

Estância 1.469,51

Curado 1.216,84

MÉDIA 1.650,36
 
 (*) Para atualizar a renda desses bairros a preços de 2016, utilizar o multiplicador 1,521187.  
Fonte: IBGE – Censo 2010

77%

6%

5%

4%
4% 4%

Jardim São Paulo

Estância

Areias

Curado

Jaboatão dos 
Guararapes

Olinda 
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Figura 61 
Local de Moradia dos Visitantes
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Atratividade

A atratividade de uma Centralidade depende das 
condições urbanas de mobilidade, acessibilidade e 
conforto, aspectos em que Jardim São Paulo situa-
se positivamente, em especial no que se refere à 
qualidade das calçadas.

A avaliação geral das calçadas de Jardim São Paulo 
está abaixo de 5, em quatro critérios, a qualidade 
é considerada boa ou muito boa: a largura e 
a inclinação, com 8,6 e 8,7 cada, evidenciam 
qualidade bastante satisfatória, conforme gráfico 
16.

De acordo com o IBGE, em 2010, quase 70% dos 
domicílios de Jardim São Paulo tinham arborização 
no seu entorno. No entanto, a atratividade de 
Jardim São Paulo fica comprometida, pelos 
problemas de insegurança, lixo e sujeira nas ruas 
e calçadas que degradam a qualidade do espaço 
urbano e desestimulam os visitantes, como pode 
ser visto no gráfico 17.

A atratividade de Jardim São Paulo também é 
dificultada pela existência de algumas atividades 
econômicas que desorganizam o espaço urbano 
e a acessibilidade das pessoas, entre as quais se 
destacam: manutenção e reparação de veículos 
automotores e comércio, manutenção e reparação 
de motocicletas, peças e acessórios, além de 
forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços 
de tratamento de metais, e fabricação de artigos 
de cutelaria, de serralheria e ferramentas.

Outro ponto que interfere no nível de atratividade 
do centro local é a ausência de equipamento 
âncora com força de atratividade.

Gráfico 16 
Qualidade das calçadas de Jardim São Paulo (pontuação de zero 

a dez)

 

Gráfico 17 
Estrangulamentos e problemas em Jardim São Paulo  
(% das respostas)
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Capacidade

No que refere-se à capacidade do bairro, a cadeia 
produtiva de alimentos e bebidas representa 
21,3% do total de emprego formal. Casa e 
construção (15,8%), saúde e bem-estar (12,5%) 
e transporte, logística e mobilidade (10,9%) 
são outras de peso, e apresentam concentração 
na Avenida São Paulo. O centro local de Jardim 

São Paulo compreende aproximadamente 36% 
das unidades mercantis instaladas no bairro, 
demonstrando uma capacidade de atendimento 
incipiente, quando comparada com as demais 
centralidades analisadas – daí a sua condição 
como centro local.

Avenida São Paulo, 2018
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Potencialidades e 
estrangulamentos
 
Para a definição das ações necessárias ao 
desenvolvimento de Jardim São Paulo é 
importante, antes de tudo, explicitar os 
estrangulamentos, fatores que comprometem 
a qualidade urbana e dificultam a dinamização 
econômica, e as potencialidades capazes de 
constituir base para a reestruturação urbana e 
dinamização econômica. 

Potencialidades 

> Praça de Jardim São Paulo, importante símbolo 
e marco da economia de caráter local.

> Loteamento Jardim São Paulo (Sortecol) que 
guarda um notável partido urbanístico com 
traçado radioconcêntrico, ou seja, principais 
radiais convergem para generosa praça 

Avenida São Paulo, 2018
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desenhada, quadras predominantemente 
trapezoidais (embora por vezes triangulares 
e retangulares) compondo o traçado urbano 
definido pela Avenida São Paulo como via 
principal de acesso, e lotes que obedecem 
ou se ajustam às diversas formas das quadras 
e garantindo a ocupação de uma arquitetura 
singela, ora térrea, ora de dois pavimentos.

> Ampla rede viária no entorno da Avenida Recife 
e da BR 101.

> Área com potencial de transformação ao longo 
da Av. Recife. 

Estrangulamentos

> Área incrustada em vias de grande tráfego 
metropolitano - Avenida Recife e alças da BR 
101 - onde se encontram empreendimentos de 
porte que não dialogam com o traçado local.

> Ausência de equipamento âncora com força de 
atratividade.

> Baixa conectividade e articulação com outras 
regiões da cidade. 

> Carência de áreas verdes.

> Alagamento ou cheias nas vias de acesso e 
sujeira das vias e calçadas.

> Carência de infraestrutura urbana.

> Alto Índice de Violência (CVLI em 100 mil 
habitantes) e elevada sensação de insegurança.

> Atividade mercantil incipiente concentrada na  
Av. Jardim São Paulo e na praça.

> Baixo nível de renda da população.

> Baixa formação e capacitação da população.

> Baixa qualidade do comércio e serviços.

Plano de dinamização 
econômica e reestruturação 
urbana do centro local 
Jardim São Paulo
 
A análise das características do bairro, 
especialmente daquelas definidoras de centro 
secundário, mostra que Jardim São Paulo não 
corresponde a essa definição, devendo ser 
classificado, de forma mais apropriada, como um 
centro local ou centro de vizinhança.

Em todo caso, a constatação de problemas 
urbanísticos, sociais e econômicos em Jardim São 
Paulo, como apresentado anteriormente, leva à 
definição de um projeto voltado para a preservação 
morfológica, com melhoria da qualidade urbana e 
da organização econômica. 

> PU 5 | Proposta de preservação morfológica de 
Jardim São Paulo.
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Figura 62 
Projeto urbano de 
Jardim São Paulo
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PU 5 | PROPOSTA DE PRESERVAÇÃO 
MORFOLÓGICA DE JARDIM SÃO PAULO

O objetivo do projeto é a preservação morfológica 
do bairro de Jardim São Paulo e sua consolidação 
como centro local de vizinhança a partir da 
melhoria da qualidade urbana e dos espaços 
públicos, adensamento e ocupação de imóveis 
vazios, permeabilidade e melhoria da mobilidade. 
A proposta compreende três subprojetos.

 
  PU 5.1 
Loteamento Jardim São Paulo (Sortecol) 

O subprojeto apresenta diretrizes para a 
preservação morfológica do bairro de Jardim 
São Paulo e a sua consolidação como um centro 
local de vizinhança, por meio da promoção da 
distribuição equilibrada das atividades não 
residenciais na Avenida São Paulo e Praça Jardim 
São Paulo, além de fortalecer a articulação 
cicloviária entre as praças Jardim São Paulo e San 
Martin. 

  PU 5.2 
Melhoria da qualidade dos produtos, serviços e 
do atendimento

O subprojeto busca oferecer apoio técnico 
às empresas para a melhoria da gestão e da 
qualidade dos produtos e serviços, com o objetivo 
de elevar a produtividade e a capacidade local.  

  PU 5.3  
Reorganização e controle das atividades com 
potencial de impacto negativo 

O subprojeto deve promover um controle das 
atividades com potencial impacto negativo 
no espaço urbano, estimulando a retificação e 
reorientação do funcionamento das empresas, 
para que possam cumprir as exigências de 
qualidade urbana e ambiental.
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Figura 63 
PU5 Proposta de 
Preservação Morfológica 
de Jardim São Paulo
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Resultados esperados
 
Embora a área estudada no bairro de Jardim São 
Paulo não se apresente como uma Centralidade, 
os resultados esperados, descritos a partir das 
ações propostas para reestruturação urbana e 
dinamização econômica, estão subdivididos 
conforme as características que conferem o caráter 
mencionado, mas direcionados ao atendimento 
de uma demanda composta, prioritariamente, pela 
população residente no próprio bairro.

ALCANCE

> O alcance de Jardim São Paulo pode ser 
ampliado pelos projetos territoriais vinculados 
à Centralidade de Areias. 

ATRATIVIDADE

> Caráter rodoviário da Avenida Dr. José Rufino a 
partir da instalação de redutores de velocidade, 
alargamento e arborização de calçadas, 
bem como a definição de vias para ônibus e 
bicicletas. Estação Werneck e Praça San Martin 
acessadas por ciclovia implantada na Rua 
Senador Alberto Pasqualini e Avenida João 
Cabral de Melo.

> Articulação cicloviária entre as praças Jardim 
São Paulo e San Martin, fortalecida pela 
conexão com a Rua 21 de Abril, ampliada 
pela ciclovia no eixo Avenida São Paulo / José 
Natário / Ipojuca e Rua Guarulhos.

> Atividades com potencial de impacto urbano 
reorientadas e controladas. 

CAPACIDADE

> Atividades comerciais, de serviços, educativas, 
culturais e esportivas dinamizadas, 
aproveitando os equipamentos existentes e 
incluindo os espaços públicos, contribuindo 
para fortalecer o bairro como centro de 
vizinhança.

> Comércio varejista consolidado e ampliado, com 
qualidade dos serviços melhorados.

> Empresas e trabalhadores qualificados e 
população com empregabilidade.

> Renda média dos domicílios aumentada como 
consequência da ampliação do emprego formal.

> Índice de violência reduzido como resultado da 
implantação do conjunto de ações propostas 
para a Centralidade.
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Os projetos definidos nos Territórios de Integração 
promovem uma ampla requalificação urbana e 
melhoria da qualidade de vida da população, 
além da ampliação das vantagens competitivas 
territoriais. Mesmo com o provável aumento 
populacional e das atividades econômicas no 
território, o impacto dos projetos sobre o ambiente 
natural será altamente positivo, integrando todo o 
curso hídrico com o tecido urbano, como o sistema 
ecológico contínuo interligando os cursos d´água, 
as áreas verdes e as bordas dos rios. Os projetos 
que levam a uma redução do meio rodoviário na 
movimentação das pessoas, priorizando os novos 
modais de transporte não motorizados, devem 
contribuir para a contenção da emissão de gases 
de efeito estufa da combustão automobilística. 
A ampliação da movimentação de pessoas nas 
centralidades pode gerar uma pequena pressão 
antrópica adicional que, no entanto, será moderada 
pela instalação de pontos de depósito de lixo nas 
vias requalificadas, assim como pelo trabalho de 
educação ambiental dos transeuntes. Além disso, 
o adensamento populacional ao longo das vias e 

eixos de integração, importante para a elevação da 
renda e a atratividade econômica, será condicionado 
a padrões construtivos que impeçam o processo 
de gentrificação, poluição ambiental e visual, além 
de obedecer regras de controle ambiental e de 
tratamento de efluentes. 

A consolidação de um formato de negócios aliado a 
projetos sociais gera resultados altamente positivos 
na sociedade, sem qualquer impacto negativo sobre 
o ambiente natural. Portanto, o crescimento das 
empresas do setor de comércio e serviços, da forma 
como estão estruturadas, não deve comprometer a 
qualidade do meio ambiente, pois se baseiam em 
atividades econômicas de baixo ou nenhum impacto.

 Por outro lado, algumas atividades atuais que 
promovem desorganização do espaço urbano e 
poluição ambiental e visual, tais como manutenção 
e reparação de veículos, recondicionamento e 
recuperação de motores, fabricação de estruturas 
metálicas e caldeiraria, forjaria, estamparia, metalurgia 
e fundição, devem ser reorientadas e controladas 
pelo sistema de regulação urbana da cidade.

IMPACTO URBANO  
E AMBIENTAL
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O Plano de Reestruturação Urbana e Dinamização 
Econômica, a partir do conjunto de projetos 
elencados, traz um horizonte de possibilidades 
para orientar intervenções que visem a melhoria 
da qualidade do espaço urbano nas centralidades 
objeto das análises, além de revitalizar sua 
economia, considerando, em seus propósitos, 
a indissociável relação entre a repercussão dos 
fatores urbanísticos constantes no território 
na concentração de atividades econômicas 
existentes.

Para tanto, sua contribuição teve que incidir, 
primeiramente, no campo conceitual, para 
fundamentar a intervenção pública no espaço 
urbano e campo econômico de suas respectivas 
políticas setoriais, tendo em vista o primeiro 
esforço em buscar um entendimento acerca de 
uma visão técnica, política e administrativa de 
uma centralidade.

Essa visão foi o ponto de partida para este 
Plano, cujas propostas pressupõem que uma 
centralidade, caracterizada pela concentração 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

de atividades econômicas e uma articulação 
viária capaz de promover o fluxo de pessoas, 
demanda uma ação concertada entre intervenções 
urbanísticas e econômicas para aumentar a 
oferta de emprego e renda nos territórios, bem 
como a ampliação de seu alcance e influência na 
hierarquia natural do território.

Nesse sentido, as propostas aqui presentes 
também refletem a importância da qualificação 
urbana e a dinamização econômica de 
centralidades secundárias para promover um 
desenvolvimento equitativo do espaço urbano 
do Recife, fundamentado na desconcentração 
territorial de atividades econômicas, 
oportunidades de trabalho e emprego e, 
consequentemente, reduzindo os deslocamentos 
pendulares, favorecendo, assim, a mobilidade e 
contribuindo para a redução da emissão de gases 
de efeito estufa.

Portanto, o Projeto Centralidades busca melhorar 
a qualidade de vida da população e a convivência 
social, ao mesmo tempo em que amplia as 
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possibilidades de conservação do ambiente 
natural. Ademais, o fortalecimento dos centros 
secundários gera uma reconfiguração na dinâmica 
urbana do Recife, a partir da desconcentração da 
população e da base econômica, com impacto 
positivo na mobilidade.

Os recursos previstos para a implementação 
são mais que compensados pelos resultados e 
benefícios esperados, incluindo o aumento da 
receita pública e a redução de custos decorrentes 
da desorganização urbana e da excessiva 
concentração do território.

Para a parcela da sociedade que de alguma forma 
participou do processo de elaboração do Plano 
de Reestruturação Urbana, este documento 
representa o legado do trabalho que servirá 
para contribuir com a organização e negociação 
de parcerias, a fim de efetivar a execução dos 
projetos.
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