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Apresentação

O presente estudo teve como objetivo compreender melhor as demandas por melhorias habitacionais em
comunidades e bairros apoiados pela Gerdau. Para tanto, foi desenvolvida uma proposta metodológica
por Habitat para a Humanidade Brasil, que envolveu coleta de informações secundárias existentes sobre
o município, informações coletadas em diálogo com a equipe local da Gerdau, prefeitura e entidades
locais e informações coletadas in loco. O estudo foi realizado entre os meses de maio e julho de 2021 e
contou com a coordenação da Habitat Brasil e a participação de equipe de pesquisadores locais, em sua
maioria arquitetos/as e engenheiros/as, com atuação em projetos dessa natureza.
A necessidade de ampliar o olhar sobre as inadequações habitacionais surge do trabalho prático
desenvolvido pela Habitat Brasil, ONG que atua desde 1992 no Brasil com foco na promoção de moradia
adequada. Portanto, a metodologia propõe uma revisão do conceito utilizado atualmente pela Fundação
João Pinheiro, no cálculo do déficit habitacional qualitativo, incluindo outros tipos de precariedades
existentes nas moradias populares autoconstruídas, em especial. Contudo, o universo de análise e
observação foi restrito aos territórios indicados pela Gerdau, não sendo esse estudo extensivo ao
conjunto de necessidades habitacionais dos municípios.
Este relatório consolida os resultados do trabalho e contém informações coletadas sobre a cidade e
territórios analisados, a exemplo de leis, planos e projetos que incidem nas condições de moradia,
agregando informações sobre as condições institucionais do município na temática das melhorias
habitacionais. A partir do conjunto de informações coletadas e de critérios estabelecidos, foi possível
definir territórios prioritários para realização de visitas de campo e posterior identificação das
inadequações habitacionais mais frequentes dentre as casas visitadas.
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1. Fontes de informações disponibilizadas e sua validade

Considerando a necessidade de compreender melhor a dinâmica do município para apoiar a definição de
prioridades locais, buscou-se um conjunto de informações disponíveis em bases de dados nacionais e
locais. Muitas das informações já produzidas utilizam como referência o censo do IBGE realizado em 2010,
por ser a fonte de dados mais abrangente do país e que permite análises intraurbanas. Mesmo
considerando a defasagem dos dados do censo, optou-se por não desconsiderar informações produzidas
a partir dele.
Localmente, foi disponibilizado pela equipe da GERDAU/RECIFE algumas informações referentes às
Comunidades Sapo Nú e Coqueiral, que se localizam nos Bairros do Curado e Coqueiral, onde a empresa
possui algum projeto ou ação social. Buscou-se também informações a partir de leis, planos, cadastros,
mapeamentos, levantamentos, entre outros, inicialmente disponibilizados nos sites da Prefeitura do
Recife. Após essa busca inicial, a Prefeitura do Recife foi procurada, através da Secretaria de Habitação,
para que algumas informações fossem complementadas. Desse modo, o estudo leva em consideração o
conjunto de informações (TABELA 1) que as equipes locais conseguiram e suas validades.
TABELA 01 - LISTA DE DOCUMENTOS PARA O ESTUDO
Documento

Formato
disponível

Serve para o
estudo?

ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades de PDF
Interesse Social do Recife.

SIM

CADÚNICO

SITE

SIM

IBGE

SITE

SIM

Informações gerais referentes às Comunidades Sapo Nú e EXCEL
Coqueiral (GERDAU/RECIFE)

SIM

Informações geográficas do Recife (ESIG)

SITE

SIM

Plano Diretor da Cidade do Recife, 2020

PDF

SIM

Lei de Uso e Ocupação da Cidade do Recife, 1996

PDF

SIM

Plano Local de Habitação de Interesse Social do Recife, 2017

PDF

SIM
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NORMA ND.67 Ocupação de faixa de passagem de linhas de PDF
transmissão de energia elétrica da ELEKTRO

SIM

2. Caracterização geral do município
●

Informações base

Recife é a capital do Estado de Pernambuco, localizado na Região Nordeste do Brasil com área territorial
de aproximadamente 219 km². A capital é considerada o núcleo da Região Metropolitana (formada por
14 municípios), concentrando a malha urbana e as principais atividades produtivas e de serviços. O
município ocupa também uma posição central no litoral do nordeste brasileiro, a aproximadamente 800
km das metrópoles regionais de Salvador e Fortaleza. No Norte, faz divisa com os municípios de Paulista
e Olinda; no Sul, com Jaboatão dos Guararapes; a Oeste com São Lourenço da Mata e Camaragibe, e a
Leste, com o Oceano Atlântico. Seu território é composto predominantemente por morros, que ocupam
cerca de 67% da sua área total, e também localiza a foz de dois importantes rios, o Capibaribe e o
Beberibe. Além desses, o Rio Tejipió, que chega a percorrer 18 km da capital pernambucana.
Segundo o CNEFE (Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos), Recife contém 515.100
domicílios e a população do município foi estimada em 1.653.461 pessoas para o ano de 2020 (IBGE 2010).
O estudo “Síntese de Indicadores Sociais 2020 (SIS)” feito pelo IBGE, aponta que a desigualdade na capital
pernambucana se tornou a maior dentre as capitais do País. O salário médio mensal da população chega
a 3,3 salários mínimos.

TABELA 02 - INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO. Fonte: CADÚnico.
População
[2010]

População
Estimada
[2020]

Nº de famílias
cadastradas
CADÚNICO

Densidade
demográfica

Salário
Médio
Mensal

PIB per
capta
[2018]

Área da
unidade
territorial
[2020]

Esgotamento
sanitário
adequado
[2010]

Arborização
de vias
públicas
[2010]

1.537.704
pessoas

1.653.461
pessoas

217.772

7.039,64
hab/km²

3,3
salários
mínimos

R$31.994,
38

218,843
km²

69,20%

60,50%

famílias

Urbanização de
vias
públicas
[2010]

49,60%
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FIGURA 01 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A REGIÃO METROPOLITANA/ESTADO

●

CADÚNICO

Em Recife, 217.772 famílias estão cadastrados no CadÚnico, somando um total de 494.681 pessoas
cadastradas segundo o site do CECAD (Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico). Destas
famílias, mais de 80% possuem renda de até 1/2 salário mínimo e pelo menos 38% das pessoas
cadastradas em famílias possuem renda de até R$89,00.

6

FIGURA 02 - CADÚNICO RECIFE. Fonte: CECAD

No município, o cadastro é feito na Central de Atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais,
localizada no bairro de Santo Antônio, ou em um dos 12 Centros de Referência em Assistência Social
(CRAS) da cidade. Destes equipamentos, o CRAS localizado no Bairro do Totó, possui maior proximidade
das comunidades estudadas e apresenta um total de 10.064 famílias cadastradas segundo dados do
CECAD, sendo quase 80% das famílias com renda de até 1/2 salário mínimo.

TABELA 03 - CADÚNICO CRAS TOTÓ. Fonte: CECAD

CRAS/CREAS

026116004486 CRAS TOTÓ

Quantidade de Famílias
Extrema
Pobreza

Pobreza

Baixa
Renda

Acima de
1/2 S.M.

2.577

2.240

3.234

2.013

Total

10.064
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●

Zoneamentos

O município do Recife está inserido da Região Metropolitana do Recife, a qual conta com mais 14
municípios adjacentes. Capital do estado pernambucano, Recife atualmente é considerada uma cidade
100% urbana, pela ausência de zonas consideradas rurais em seu perímetro.
Em relação ao seu zoneamento, regulamentado pelo Plano Diretor do Recife, aprovado no ano de 2020,
é possível destacar a presença de uma vasta série de zonas com diferentes diretrizes e parâmetros
urbanísticos que condizem, ou deveriam condizer, com as diversas realidades locais e com as prioridades
de alocação de recursos e corpo técnico do poder municipal. Observa-se a presença de zonas que
priorizam a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável (como as ZAN ou as ZDS), assim como
zonas que estimulam o crescimento e desenvolvimento econômico e edificável dentro de seus limites
(como as ZAC). Além disso, cabe destacar a presença de zonas especiais, como as Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS), Zonas Especiais de Centralidades (ZEC) e Zonas Especiais de Patrimônio HistóricoCultural.
Atualmente, a cidade do Recife possui 68 ZEIS do tipo 1, caracterizadas como áreas de assentamentos
habitacionais de população de baixa renda consolidados e surgidos espontaneamente, e mais 8 ZEIS do
tipo 2, caracterizadas como áreas com lotes ou glebas não edificadas ou subutilizadas, dotadas de
infraestrutura e de serviços urbanos e destinadas, prioritariamente, às famílias a serem realocadas a partir
de projetos de urbanização.
A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo da cidade do Recife está em processo de revisão, visto
que a última legislação aprovada desse tipo data de 1996 e necessita de atualização.

●

Infraestrutura urbana

No Recife, o abastecimento de água é gerenciado pela Companhia Pernambucana de Saneamento
(COMPESA). Apesar de ser alto o número de domicílios com abastecimento de água da rede geral
(aproximadamente 87%, segundo o IBGE, 2010), o acesso a água não é igual para todas as pessoas.
Observa-se que aqueles domicílios que não estão ligados à rede se localizam, predominantemente, nas
Comunidades de Interesse Social.
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A situação do esgotamento sanitário no Recife, por sua vez, é crítica. Somente um de cada dois domicílios
particulares permanentes possui esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial (54,99%
segundo o IBGE, 2010).
O Recife possui em seu sistema de iluminação pública aproximadamente 120 mil pontos de luz,
distribuídos entre a Iluminação Convencional - cuja manutenção é realizada por empresas terceirizadas.
e a Iluminação Especial - com a manutenção realizada diretamente pela EMLURB, através da Gerência de
Iluminação Pública. Na Iluminação Convencional estão postes com até 12 metros, o que corresponde a
80% aproximadamente de todo o parque de iluminação da cidade, interligados ao sistema de distribuição
de energia elétrica da concessionária estadual. Já na Iluminação Especial estão os postes altos, acima de
12 metros, localizados nas grandes Avenidas, Pontes, Praças, Viadutos e Refúgios. A EMLURB, também, é
responsável pela manutenção da iluminação decorativa dos Monumentos Históricos do Recife.
O município tem um programa, desde 2013, chamado Ilumina Recife que tem como objetivo melhorar a
iluminação das vias atrelada a fatores sustentáveis, como a redução da potência das luminárias utilizadas,
através da implantação de LED, principalmente em comunidades com vulnerabilidade social.
●

Inserção da Gerdau no município

A Usina GERDAU AÇONORTE RECIFE está localizada no Bairro do Curado, próximo ao limite do município
do Recife com Jaboatão dos Guararapes. A empresa está inserida na Zona de Ambiente Natural e fica
próxima à BR 232 (Av. Getúlio Vargas) que interliga a capital (Recife), o Agreste e o Sertão do Estado. No
entorno da Fábrica estão localizados os bairros de Coqueiral e Curado, onde a GERDAU possui projeto
social.
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FIGURA 03 - LIMITES DO MUNICÍPIO COM LOCALIZAÇÃO DA GERDAU E DIVISÃO ENTRE ÁREA URBANA E
RURAL

3. A gestão municipal e o tema das melhorias habitacionais
No município de Recife, uma das institucionalidades que tratam do tema da habitação é a Secretaria de
Habitação da Prefeitura do Recife. Em contato com a Secretária Executiva de Políticas Habitacionais, foi
possível obter algumas informações que, junto aos dados fornecidos no Plano Local de Habitação de
Interesse Social do Recife, ainda em fase de aprovação, fazem parte deste diagnóstico.
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Segundo o diagnóstico do PLHIS, na cidade do Recife existem 506 Comunidades de Interesse Social (CIS),
e nelas se concentram aproximadamente 53% da população total do município, vivendo em situações
precárias de habitabilidade. Diante de todas as dificuldades e desafios relacionados à habitação, o Plano
traça estratégias de ação, metas e linhas programáticas para o enfrentamento do déficit habitacional,
tanto quantitativo quanto qualitativo, que chegou ao número de 71.160 habitações recifenses em 2017
(Diagnóstico do Setor Habitacional, Produto 2, PLHIS, 2016).
As três principais metas do PLHIS são: (1) Redução entre 50% e 100% do déficit habitacional total
acumulado e da demanda habitacional futura até 2037; (2) Redução de 50% da inadequação dos
domicílios até 2037; e (3) Promoção do desenvolvimento institucional, com a implantação de um Sistema
Municipal de Habitação de Interesse Social (SMHIS).
Na RPA 5, onde estão localizadas a Usina da GERDAU e as Comunidades de Interesse Social (CIS) Sapo Nú
e Coqueiral, enquanto 54,49% da sua população habita em CIS, as áreas de CIS equivalem a apenas 21,57%
da área total dessa RPA, segundo o PLHIS do Recife de 2017. Esse dado mostra que, nessas áreas, a
densidade habitacional é alta e, diversas vezes, acompanhadas de fatores que aumentam a
vulnerabilidade social da população e a precariedade da habitabilidade, como coabitação, ocupação de
espaços em risco ambiental e inadequações sanitárias.
Ainda segundo o Plano, teriam prioridade de atendimento em programas de melhorias habitacionais as
pessoas em situação de vulnerabilidade social: moradores de áreas de risco (áreas sujeitas a
desmoronamento, deslizamento de terra, alagamento, contaminação, etc.), pessoas em situação de rua,
e pessoas há tempo em situação de auxílio-moradia. Além disso, serão priorizadas famílias chefiadas por
mulheres e deverão ser observados mecanismos de quotas para idosos e deficientes.
Em relação às áreas da cidade a serem objeto das metas definidas, no diagnóstico desenvolvido para
elaboração do PLHIS foram apontadas em cada uma das RPAs do município, as áreas de Déficit
Quantitativo (população a ser removida com acréscimo de estoque edificado) e de Déficit Qualitativo
(população a ser mantida e imóveis/infraestrutura a serem requalificados). As comunidades apoiadas pela
GERDAU se enquadram, segundo o Plano, como áreas componentes do déficit habitacional da RPA 5:
“Os domicílios que representam o déficit quantitativo da RPA 5 estão
predominantemente em nas margens dos rios Jiquiá e Tejipió (Travessa São
Miguel, Beirinha, Padre Miguel, Cabeça de Vaca, A Baixa, Vila La Roque,
Piracicaba, Caranguejo / Tabaiares, Fazenda Nova, Beirinha, Ximboré, Jardim
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Uchoa, Cavaleiro / Coqueiral) e Áreas de Preservação Ambiental (Chico Xavier,
Comunidade Zepelim, Parque Residencial Alto dos Milagres). Entre os domicílios
que compõem o déficit qualitativo desta RPA, estão aqueles situados em áreas
com problemas de drenagem e demais infraestruturas (Tejipió, Sapo Nu, Rua
Souza, Invasões da CHESF, Baixa do Jardim São Paulo, Estrada dos
Remédios/Rozemblit II).” (PLHIS Recife, 2017)
O PLHIS oferece como alternativas para o enfrentamento do Déficit Habitacional Total ou Déficit
Quantitativo (déficit por incremento ou reposição de estoque):
1) Produção de novas moradias prontas (casa/apartamento), por empreitada;
2) Promoção de lotes urbanizados acompanhados de material de construção, assistência técnica e
trabalho social, para autoconstrução;
3) Promoção de moradias por requalificação de imóveis em áreas centrais;
4) Promoção pública de locação social de unidades habitacionais em áreas centrais;
5) Promoção de autoconstrução com material de construção e assistência técnica para casos de
substituição de unidades habitacionais no mesmo lote.
Já para o enfrentamento da Inadequação de domicílios ou Déficit Qualitativo (problemas de natureza
fundiária, ausência de banheiro, adensamento excessivo ou carência de infraestrutura), são oferecidos
pelo PLHIS:
1) Regularização jurídico-fundiária;
2) Instalação de módulo sanitário domiciliar;
3) Autopromoção assistida para melhorias habitacionais;
4) Urbanização de assentamentos precários.
Destaca-se que, no mapa do ANEXO I, retirado do PLHIS Recife, na legenda referente ao Déficit
Quantitativo (em vermelho), coloca-se a necessidade de remoção da população e posterior acréscimo do
estoque edificado, por estarem localizadas nas margens do Rio Tejipió, na CIS Cavaleiro/Coqueiral.
Durante o contato com a Secretaria de Habitação, buscou-se a informação sobre quais programas de
melhorias habitacionais estão sendo desenvolvidos pela Prefeitura do Recife atualmente para o
cumprimento das metas estabelecidas no PLHIS, e que possam eventualmente incorporar as áreas das CIS
Sapo Nú e Coqueiral.
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O programa mencionado foi o “Parceria na Sua Casa”, regulamentado pelo Decreto nº 32.619 de 05 de
julho de 2019, que é uma colaboração entre a Secretaria de Habitação e a Defesa Civil, pela qual são
enviados técnicos arquitetos, urbanistas, engenheiros e assistentes sociais para avaliação e escolha das
residências que irão receber as melhorias. O município entra com o fornecimento de até R$5.000,00 em
material de construção para essas famílias, ao passo que o morador assume os custos com mão de obra.
A meta do programa é reformar cerca de 20 a 30 moradias em cada comunidade atuante, porém sua ação
ainda é restrita à comunidade de Caranguejo Tabaiares, onde o projeto ainda se desenvolve em formato
“piloto” há 2 anos, e não existe nenhuma lista de comunidades previstas para atuação futura do
programa.
Em relação a urbanização das ZEIS, não existe nenhum programa que tenha atuação no presente
momento dentro do território recifense. Com a recente mudança de gestão municipal, a Secretaria de
Habitação informou que ainda está num momento de formulação de estratégias para iniciar o processo
de revisão dos planos urbanísticos das ZEIS que precisam de atualização. Como não estamos em um
momento fácil em relação à captação de recursos federais, estão sendo levantados e sistematizados os
dados e planos existentes para que, dessa forma, seja possível fazer um plano de ação para a urbanização
dessas zonas.
A partir de outro programa, chamado “A Casa É Sua”, a Prefeitura do Recife, em parceria com a
Pernambuco Participações e Investimentos S.A. (PERPART), pretende entregar 50 mil títulos de posse de
áreas de ocupação e com conflito de terras do município nos próximos quatro anos. A Secretaria de
Habitação também faz parte do Comitê de Regularização Fundiária e informou que as CIS Sancho e Totó,
localizadas no bairro do Curado e próximas às CIS apoiadas pela GERDAU, são beneficiadas pelo programa.
Segundo informações obtidas, existe a possibilidade da CIS Coqueiral também se inserir no programa de
regularização fundiária “A Casa É Sua”, porém ainda não existe regulamentação que confirme a atuação
do programa nessa zona.
4. Recorte territorial para análise urbanística e social
Um dos pressupostos para a realização do estudo foi a delimitação do recorte territorial inicial para
realização da análise urbanística e social, considerando as comunidades já apoiadas pela Gerdau, seja
direta ou indiretamente através de entidades locais parceiras. Desse modo, as indicações iniciais das
equipes locais da Gerdau, com o fornecimento de algumas informações básicas iniciais, ajudaram a
delimitar as áreas a serem analisadas
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A GERDAU atua com projetos de combate a pandemia da Covid-19, educação e empreendedorismo nas
comunidades de Sapo Nú e Coqueiral que ficam nos bairros do Curado e Coqueiral. As comunidades
existem no território há cerca de 57 e 70 anos respectivamente e os apoios da empresa através de
projetos sociais são realizados através do Instituto Solidare há aproximadamente 7 anos.

TABELA 04 - INFORMAÇÕES DA GERDAU SOBRE AS COMUNIDADES ATENDIDAS
Comunidades
apoiadas
pela Gerdau

SAPO NÚ

COQUEIRAL

Que tipo de
apoio a
Gerdau tem
dado à
comunidade
Amenidades a
pandemia do
covid-19,
educação/
empreendedorismo

Amenidades a
pandemia do
covid-19,
educação/
empreendedorismo

Tempo de
relação com a
Gerdau

Tempo de
existência
da
comunidade

Organização
comunitária

Relação através
do Instituto
Solidare: 7 anos

57 anos

Instituto
Solidare

Relação através
do
Instituto
Solidare: 7 anos

70 anos

Instituto
Solidare

Condições de moradia

A comunidade do Sapo Nú não
possui saneamento básico ou
fornecimento de água oficial, é
uma comunidade formada por
moradias de baixa qualidade,
uma parte delas em alvenaria,
outras de papelão e saldo de
madeiras, algumas são palafitas
construídas às margens do Rio
Tejipió. as condições das
moradias, são agravadas ainda
mais, devidos as constantes
enchentes do Rio Tejipió que
afeta a comunidade no mínimo
3 vezes por ano, afetando
diretamente essas casas.
O bairro de Coqueiral possui
saneamento e abastecimento
de água potável, porém não
contempla algumas
comunidades dentro do bairro,
comunidades essas atendidas
pela GERDAU.

Fonte: equipe local da Gerdau / entidade local/ Google
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FIGURA 04 - LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES/BAIRRO APOIADOS PELA GERDAU

●

Zoneamento local

Segundo o Zoneamento Municipal aprovado no Plano Diretor do Recife (2020), as duas CIS Sapo Nú e
Coqueiral, apoiadas pela GERDAU, se encontram dentro da Macrozona de Ambiente Natural e Cultural
(MANC), a qual tem por objetivo valorizar, preservar e recuperar, de forma sustentável e estratégica, os
recursos naturais e culturais da cidade, de modo a formar um sistema integrado para uso e
desenvolvimento sustentável. Apesar de estarem dentro de uma mesma macrozona de acordo com o PD,
as duas CIS possuem outros zoneamentos com coeficientes específicos diferentes que serão explicitados
a seguir.
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SAPO NÚ
A CIS Sapo Nú, no bairro do Curado, por sua vez, está localizada na Zona de Ambiente Natural (ZAN)
Tejipió, que tem como objetivo garantir padrões sustentáveis de ocupação, preservar e potencializar seu
sistema hídrico-ambiental e a conexão entre eles. Além disso, o PD do Recife afirma que a ZAN Tejipió se
caracteriza pela presença de áreas potenciais para a implantação de parques públicos urbanos. Segundo
o zoneamento estabelecido no Plano Diretor do Recife, são diretrizes da Zona de Ambiente Natural (ZAN):
1) conservar os remanescentes de mata atlântica e seus ecossistemas associados, por meio da
compatibilização do uso do solo com a preservação dos elementos naturais;
2) valorizar e revitalizar o sistema hídrico principal e secundário por meio de corredores ecológicos
e implantação de programas de revitalização de nascentes e corpos hídricos a fim de implantar
conexão entre esses e os remanescentes de mata atlântica, seus ecossistemas associados e
Unidades Protegidas;
3) recuperar as áreas degradadas de acordo com as peculiaridades de cada área, da extensão do
dano observado e da solução técnica exigida pelo órgão público municipal competente, de modo
a incentivar suas qualidades ambientais materiais e imateriais;
4) promover a sustentabilidade na produção ecossocial de acordo com a capacidade de suporte dos
ecossistemas;
5) promover ações de educação ambiental sobre aspectos favoráveis à recuperação, proteção,
conservação e preservação do ambiente natural;
6) intensificar o controle urbano a fim de coibir as ocupações não planejadas e/ou incompatíveis
com o uso sustentável do território;
7) proteger as espécies vegetais e animais, especialmente as ameaçadas de extinção;
8) conservar os recifes costeiros e seus ecossistemas associados.
Cabe ressaltar que uma das diretrizes dessa Zona é controlar ou restringir as ocupações que não são
compatíveis com a sustentabilidade do território, que está localizado ao lado de uma Unidade de
Conservação da Natureza (UCN) do Curado e do Jardim Botânico do Recife.
A CIS Sapo Nú não se encontra atualmente numa Zona Especial de Interesse Social, o que não garante a
permanência da população residente, além de não ser considerada área prioritária para alocação de
recursos para políticas públicas como programas de promoção de habitação de interesse social ou
regularização fundiária, por exemplo.
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COQUEIRAL
As CIS Alto da Bela Vista/Coqueiral e Cavaleiro/Coqueiral, aqui neste documento sendo denominadas
apenas como Coqueiral, se encontram parcialmente inseridas na Zona de Desenvolvimento Sustentável
(ZDS), que tem como objetivo garantir o equilíbrio urbanístico-ambiental e a preservação dos recursos
naturais e do patrimônio cultural, por meio da articulação entre os elementos do patrimônio cultural e do
meio ambiente, notadamente os corpos hídricos principais e secundários que cortam o Recife, de modo
a reconquistar a relação da cidade com as frentes d'água, garantir qualidade ambiental, constituir
corredores ecológicos urbanos, manter o fluxo gênico e promover a integração entre bairros, a
requalificação dos espaços públicos e a valorização dos bens culturais.
Entre as diretrizes definidas para a Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS), podemos destacar:
1) estimular padrões sustentáveis de ocupação compatíveis com a presença de patrimônio cultural,
infraestrutura instalada, equipamentos e serviços;
2) permitir a convivência de usos múltiplos no território, estimulando o uso misto, a fachada ativa e
o desenvolvimento de novos padrões morfotipológicos e de uso do espaço público, de modo a
qualificar a relação entre os espaços públicos e privados;
3) permitir o adensamento populacional ou construtivo associado a padrões de construção que
estabeleçam maior relação entre os espaços públicos e privados;
4) proteger os elementos já construídos e reconhecidos como marcos na paisagem;
5) estimular e proteger as comunidades tradicionais presentes em seu território e seus modos de
fazer.
As Zonas de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) estão localizadas de acordo com os corpos hídricos
principais e secundários formadores das suas respectivas bacias hidrográficas. No caso de Coqueiral, as
CIS estão localizadas na Zona de Desenvolvimento Sustentável Tejipió (ZDS Tejipió), que se caracteriza
pela concentração de médias e baixas densidades populacionais e construtivas e cujo ordenamento
deverá considerar: a) as orientações do Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Recife; b) a
necessidade de aplicação de conceitos de adaptação climática e gestão de riscos de desastres; e c) a
possibilidade da presença de comunidades pesqueiras em seu território.
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Além de estar inserida na ZDS Tejipió, grande parte da área do Coqueiral também pertence a uma Zona
Especial de Interesse Social 1, denominada ZEIS Cavaleiro. As ZEIS 1 tem como diretrizes:
1) incorporar ao limite da ZEIS 1, mediante lei específica, os imóveis situados em áreas contíguas,
com solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, com o objetivo de promover
Habitação de Interesse Social (HIS), destinando-os ao reassentamento de famílias
preferencialmente da própria ZEIS, além da edificação de equipamentos e espaços coletivos;
2) destinar imóveis com solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, localizados dentro
do perímetro das ZEIS 1, para Habitação de Interesse Social - HIS, atendendo à função social da
propriedade, destinando-os ao reassentamento de famílias preferencialmente da própria ZEIS;
3) receber investimentos para a regularização urbanística e fundiária, de acordo com os
parâmetros gerais previstos no presente Plano Diretor e nos planos urbanísticos elaborados pelo
órgão responsável pela urbanização das ZEIS, juntamente com os espaços institucionais do
PREZEIS;
4) reconhecer as diferenças entre as ZEIS 1 de morro e de planície, no que tange à proximidade das
áreas mais dotadas de serviços públicos, mobilidade urbana e proximidade das áreas de maior
incidência de emprego;
5) priorizar a mulher no plano de regularização urbanística e fundiária, com a titulação do imóvel em
seu nome.
6) estabelecer, com a iniciativa privada, projetos que venham melhorar a qualidade de vida da
população.
Como a área de Coqueiral está inserida numa sobreposição entre as zonas ZDS Tejipió e a ZEIS Cavaleiro,
além da Macrozona de Ambiente Natural e Cultural, é importante ressaltar que as medidas mais restritivas
em relação a parâmetros urbanísticos e coeficientes de aproveitamento entre as duas zonas são as que
devem ser consideradas.
De acordo com os dados apresentados, tanto do PLHIS Recife quanto do zoneamento do PD, é possível
chegar à conclusão de que, mesmo que hajam remoções das famílias que residem na ZEIS Cavaleiro, às
margens do Rio Tejipió, tais moradias devem ser realocadas para reassentamentos na própria ZEIS, o que
garante a permanência desses habitantes no próprio território em que já vivem. Além disso, por se
localizar dentro do perímetro da ZEIS, as CIS do Coqueiral deverão se caracterizar como áreas prioritárias
para aplicação de programas de melhorias habitacionais, planos urbanísticos e regularização fundiária.
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●

Estrutura urbana
SAPO NÚ

Situada na margem sul da BR-232, possui uma área pequena relativamente. A comunidade Sapo Nú tem
como limite, a leste e a sul, o Rio Tejipió; a oeste, a rua Onze de Agosto; e ao norte, a BR-232. Possuindo
como via estrutural a Rua Nelson de Sena, o território se divide por algumas ruas tortuosas e é
predominantemente residencial.
As quadras da comunidade Sapo Nú, em sua totalidade, apresentam formas, dimensões e adensamentos
irregulares entre si, não tendo assim padrão de parcelamento. Isso indica que o processo de ocupação da
comunidade se deu de forma espontânea, que se caracteriza quando, a partir da construção de suas casas,
os próprios moradores definem o arruamento e o parcelamento dos lotes e das quadras. Ou seja, sem um
planejamento da prefeitura para ocupação da área. As quadras mais próximas à Rua Onze de Agosto
apresentam um adensamento maior quando comparadas com as quadras do extremo oposto, próximas
à linha férrea, indicando assim que a ocupação se deu no sentido Leste-Oeste. Já as quadras com maior
cobertura vegetal se encontram na margem do Rio Tejipió e na porção oeste da comunidade, nesta área
de ocupação mais recente, ao lado da subestação de energia.
Como informado anteriormente, o arruamento da comunidade de Sapo Nú formou-se a partir da
ocupação espontânea das quadras, com os caminhos habitualmente feitos pelas pessoas. Sendo assim, é
observada a existência de becos e vielas, impossibilitando o acesso de carros e ambulâncias por esses
espaços. Em sua maioria, as ruas de Sapo Nú não possuem calçamento, tendo piso de terra batida, e
apresentam formas tortuosas, tendo, por vezes, o esgotamento sanitário escorrendo pelo leito dessas
ruas.
A comunidade de Sapo Nú, em decorrência da sua formação espontânea e sem regularização, não possui
parcelamento de lotes definidos na base oficial. Ainda assim, através das imagens de satélite do ESIG
Recife, é possível observar que os terrenos ocupados pelas edificações são de tamanho muito pequeno,
cujas edificações ocupam a maior parte da área disponível.
As edificações de Sapo Nú seguem a tipologia, em sua maioria, de casas unifamiliares. O conjunto
apresenta um gabarito horizontal, onde predominam edificações de 1 a 2 pavimentos. As construções das
áreas mais adensadas da comunidade ocupam os limites de seus terrenos, ou seja, sem a existência de
recuos frontais, laterais ou posteriores. Já as construções das áreas de ocupação mais recente, tendo um

19

adensamento menor, apresenta afastamento entre as edificações. As casas são, em sua maioria, de
Alvenaria, muitas delas não tendo reboco. Ao analisar as imagens de satélite do ESIG, observa-se que a
maioria das casas utiliza-se de telha de fibrocimento, que cumprem a sua função, mas tornam o ambiente
mais quente.
De acordo com o Censo demográfico de 2010, o setor censitário que engloba a comunidade de Sapo Nú
possui uma média de 3 moradores por domicílio. Porém, esse dado carece de uma atualização, pois,
quando comparadas as imagens de satélite do começo da década com as mais atuais, visualiza-se um
crescimento considerável do adensamento da área.
COQUEIRAL
Com maior extensão em relação à comunidade Sapo Nú, Coqueiral é um bairro que se limita a oeste com
o bairro de Totó e ao sul com a linha férrea do metrô do Recife. Situado em área parcialmente de morro,
o território possui um espaço acidentado, onde as ruas se formaram de forma desordenada ao longo do
tempo.
De formato irregular e tamanho médio, o conjunto de quadras forma ruas tortuosas, por vezes
englobando caminhos sem saída. A forma resultante atualmente indica que houve uma formação que
ocorreu rapidamente, sem processos de divisão ou regularização, com adensamento bem maior com
relação a Sapo Nú, o que indica uma maior consolidação e um maior tempo de ocupação.
Ao longo da extensão do bairro, há ruas de dimensões que suportam veículos motorizados e outras
enladeiradas e tortuosas, que são muito estreitas, e não comportam trânsito de carros. Tais vias são
predominantemente pavimentadas, o que indica um maior nível de infraestrutura urbana atendendo aos
habitantes do bairro.
Embora o território seja relativamente extenso, a maior parte da área do bairro de Coqueiral não possui
lotes delimitados oficialmente na base de informações geográficas do Recife (ESIG). Assim como em Sapo
Nú, podem ser observadas, através das imagens de satélite, as delimitações dos terrenos pelos muros das
casas. Possuindo áreas bastante adensadas e poucos espaços livres de recuo.
As construções são de maioria térreas ou de primeiro andar, com tipologia predominante de casa
unifamiliar. O intenso adensamento dessas edificações demonstram que elas se estendem na maior parte
da área disponível nos terrenos, sem recuos, porém com afastamento entre as construções, por vezes
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formando becos entre elas. De acordo com dados dos setores censitários, do Censo de 2010, o bairro de
Coqueiral possui uma média de aproximadamente três pessoas por domicílio.
Ao analisar as imagens de satélite e de “Street View”, é possível perceber que predomina a existência de
cobertas com telha canal, de material cerâmico, e que as casas possuem, em sua maioria, revestimento
de reboco, e por vezes até de cerâmica nas fachadas.
Isso somado a melhores infraestruturas, como calçamento das vias, e apesar de estar em área de morro,
faz com que Coqueiral tenha uma melhor condição de moradia, quando comparado à comunidade de
Sapo Nú.
●

Infraestrutura Urbana

O estudo da infraestrutura urbana foi delimitado pelas questões de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem e iluminação pública, respectivamente descritos a seguir.
SAPO NÚ
Sapo Nú está classificado no cartograma no ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades de
Interesse Social do Recife que se refere à situação do abastecimento de água como Precariedade Alta
(1183 UC) e Moderada (1273 UC), dentre as opções de Precariedade Moderada (1273 UC), Alta (1183 UC),
Muito Alta (33 UC), Extrema (66 UC), Não se aplica (18 UC), onde UC representa o número de Unidades
de Coleta. Isso significa que na maior parte de Sapo Nú, onde tem Precariedade Alta, as unidades
domiciliares não recebem abastecimento de água diário, mas sim alternado. Entre as 1.183 unidades da
categoria Precariedade Alta, 1.133 têm abastecimento de água alternado e apenas 72 têm abastecimento
diário. Já entre as 1.273 unidades de coleta da Precariedade Moderada, 1.248 têm frequência diária de
abastecimento de água, nenhuma tem frequência alternada, apenas 25 se encaixam na opção “nem
diária, nem alternada” e em 18 Unidades de Coleta classificados no tipo Moderado não há informação.
Nesse sentido, uma pequena parte da comunidade de Sapo Nú faz parte dos 51% das unidades (1.351)
em que as famílias têm acesso à água pelo menos uma vez ao dia.
A situação do Esgotamento Sanitário em Sapo Nú, segundo o cartograma da Situação do esgotamento
sanitário no ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades de Interesse Social do Recife, é de
Precariedade Muito Alta (891 UC), dentre as opções de Precariedade Moderada (430 UC), Alta (503 UC),
Muito Alta (891 UC), Extrema (731 UC), Não se aplica (18 UC), onde UC representa o número de Unidade
de Coleta. Na classificação Muito Alta, a qual é predominante na área, 80,91% das Unidades de Coleta
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tem coletor de esgoto da Rede Pública. No que se refere ao lançamento do esgoto, o mesmo valor de
80,91% se refere ao lançamento à céu aberto/corpo d’água (0%) e 31,01% com lançamento para águas
pluviais.
A situação da drenagem na comunidade de Sapo Nú, segundo o cartograma da situação do esgotamento
sanitário no ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades de Interesse Social do Recife, está
dividida entre até 15% (477 UC) e de 15% a 45% (384 UC) segundo a proporção de vias e escadarias com
drenagem estruturada. Isso significa que a comunidade de Sapo Nú se caracteriza com a precariedade da
drenagem em condição Extrema e Muito Alta.
Isso também significa dizer que parte da comunidade de Sapo Nú é uma das áreas com ocorrência de
alagamento.

FIGURA 05: OCORRÊNCIA DE ALAGAMENTO.
Fonte: ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades de
Interesse Social do Recife.

COQUEIRAL
A delimitação da comunidade de Coqueiral está dividida na classificação no cartograma do ATLAS das
Infraestruturas Públicas em Comunidades de Interesse Social do Recife que se refere à situação do
abastecimento de água em Precariedade Moderada (1273 UC) e Alta (1183 UC), dentre as opções de
Precariedade Moderada (1273 UC), Alta (1183 UC), Muito Alta (33 UC), Extrema (66 UC), Não se aplica (18
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UC), onde UC representa o número de Unidade de Coleta. Embora haja duas classificações, a Precariedade
Alta é predominante.
Isso significa que nas áreas com Precariedade Moderada entre as 1.273 unidades de coleta, 1.248 têm
frequência diária de abastecimento de água, nenhuma tem frequência alternada, apenas 25 se encaixam
na opção “nem diária, nem alternada” e em 18 Unidades de Coleta classificados no tipo Moderado não
há informação. Nesse sentido, as famílias têm acesso à água pelo menos uma vez ao dia. Já nas áreas com
Precariedade Alta, entre as 1.183 unidades, 1.133 têm abastecimento de água alternado e apenas 72 têm
abastecimento diário. Isto representa majoritariamente que as unidades domiciliares não recebem
abastecimento de água diário, mas sim alternado.
A situação do esgotamento sanitário em Coqueiral, segundo o cartograma da Situação do esgotamento
sanitário no ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades de Interesse Social do Recife, é de
Precariedade Muito Alta (891 UC) e Extrema (731 UC), dentre as opções de Precariedade Moderada (430
UC), Alta (503 UC), Muito Alta (891 UC), Extrema (731 UC), Não se aplica (18 UC), onde UC representa o
número de Unidades de Coleta. Na classificação Muito Alta, a qual é predominante na área, 80,91% das
Unidades de Coleta têm coletor de esgoto da Rede Pública. No que se refere ao lançamento do esgoto, o
mesmo valor de 80,91% se refere ao lançamento a céu aberto/corpo d’água (0%) e 31,01% com
lançamento para águas pluviais. Já nas áreas com Precariedade Extrema, nenhuma Unidade de Coleta tem
coletor de esgoto da Rede Pública, na medida em que 100% dos lançamentos são feitos ao esgoto a céu
aberto/corpo d’água ou galeria de águas pluviais.
A situação da drenagem na comunidade de Coqueiral, segundo o cartograma da situação do esgotamento
sanitário no ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades de Interesse Social do Recife, é muito
diversa, contando com áreas com condições de Precariedade Extrema, Muito Alta, Alta e Moderada e sem
haver predominâncias.
Isso significa dizer que quase toda a área da comunidade de Coqueiral sofre com ocorrência de
alagamento, como pode-se observar na Figura 05.
●

Elementos Geradores de Risco
Linha de transmissão

No estudo dos elementos geradores de risco foi identificado a passagem de uma linha de transmissão
elétrica de alta tensão próxima ao perímetro da comunidade Sapo Nú. As linhas de transmissão possuem
uma faixa de passagem que é definida por um perímetro de proteção e segurança. Estas faixas variam de
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20 a 30 metros a depender da tensão das linhas ou ramais segundo a NORMA ND.67-Ocupação de faixa
de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica da ELEKTRO. Para medida de segurança, a norma
possui critérios gerais onde proíbem na faixa de passagem da linha de transmissão benfeitorias, vegetação
e ou atividades, que coloquem em risco a operação da linha, ou que propiciem a permanência ou
aglomeração constante ou eventual de pessoas (NORMA ND.67). Desta forma, a maior parte do território
de Sapo Nú fica dentro desta faixa (faixa de domínio - CHESF).
Áreas de Risco de deslizamento e alagamento
Com o objetivo de compreender o perfil de risco das comunidades, tanto em seus aspectos físicos e
espaciais, quanto de riscos e vulnerabilidade, foi identificado no banco de dados do ATLAS das cis as áreas
que estão sujeitas a deslizamentos de terra e alagamentos, bem como também os locais com edificações
que apresentam irregularidades. As informações são referentes à Regional Oeste da Secretaria Executiva
de Defesa Civil (Sedec), que realiza um monitoramento permanente das áreas. No mapeamento foi
identificado que parte da Comunidade Coqueiral fica em uma das localidades monitoradas com risco de
deslizamento e alagamento. No mapa, essa área está marcada como Localidades - CODECIR.
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FIGURA 05 - COMUNIDADES/BAIRRO COM ZONEAMENTO E ELEMENTOS GERADORES DE RISCO

5. Definição dos territórios para as visitas de campo
Partindo da visão de que as melhorias habitacionais são mais um passo na consolidação de comunidades
e bairros nas cidades e que sua execução precisa ocorrer em áreas onde a tipologia habitacional
predominante não seja precária e que as famílias de fato não corram risco de vida, de remoção ou

25

despejo, foram definidos critérios eliminatórios para avaliação das comunidades/bairros inicialmente
considerados.
Critérios eliminatórios
1. Totalmente ou majoritariamente localizada em área de risco – Áreas afetadas por proximidade
de subestação elétrica, fios de alta tensão, margem de rodovia ou ferrovia, adutoras, barragens
de rejeitos ou que tenham alto risco de deslizamento de encosta ou alagamento.
2. Totalmente ou majoritariamente localizada em área em conflito fundiário – Áreas afetadas por
ações de reintegração de posse, ações administrativas de desocupação ou existência de projetos
que impliquem na remoção de moradias.
3. Totalmente ou majoritariamente localizada em área de preservação permanente ou unidade de
conservação – Áreas reconhecidas como unidades de conservação ambiental ou que estejam a
menos de 15 metros de margens de cursos d’água (APPs).
4. Tipologia habitacional predominante em madeira aproveitada, taipa e/ou restos de materiais –
Áreas ocupadas predominantemente por habitações construídas com materiais que possibilitem
a realização de melhorias habitacionais e não de novas construções.

TABELA 05 – CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS

Tipologia habitacional
predominante em madeira
aproveitada, taipa e/ou restos
de materiais

Totalmente ou
majoritariamente localizada
em APP e UC

Totalmente ou
majoritariamente localizada
em área em conflito fundiário

Comunidade/
Bairro

Totalmente ou
majoritariamente localizada
em área de risco

Critérios Eliminatórios

Total

Sapo Nú

Sim

Não

Não

Não

Sim

Coqueiral

Não

Não

Não

Não

Não

Critérios Classificatórios
1. Existência de infraestrutura básica (sistema de água e esgoto) – Área com sistema de água e/ou
esgotamento sanitário implantados.
Pontuação: Tem os dois sistemas = 2; Tem apenas água = 1.
2. Tempo de ocupação – Área com mais tempo de existência
Pontuação: 10 ou mais anos = 2; Entre 10 e 5 anos =1.
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3. Reconhecida como ZEIS/AEIS – Área integra uma Zona ou Área Especial de Interesse Social –
ZEIS/AEIS no zoneamento da cidade.
Pontuação: Totalmente inserida em ZEIS/AEIS = 2; Parcialmente inserida em ZEIS/AEIS.
4. Ausência de elementos geradores de risco – Área sem presença de risco que ameace a
integridade ou manutenção das famílias no local.
Pontuação: Não tem risco = 2; Tem risco parcial = 1.
5. Ter ação ou projeto/recursos de regularização fundiária – Área já regularizada ou que esteja em
processo de regularização fundiária.
Pontuação: Área já regularizada = 3; Área em processo de regularização = 2; Área com previsão de
regularização = 1.
6. Ter ação ou projeto/recursos de urbanização - Área já urbanizada ou que esteja em processo de
urbanização.
Pontuação: Área já urbanizada = 3; Área em processo de urbanização = 2; Área com previsão de
urbanização = 1.
7. Prioridade em programa de melhorias habitacionais – Área prioritária em programa público de
melhorias habitacionais.
Pontuação: Prioridade com recursos para execução garantidos = 2; Prioridade sem recursos para a
execução garantidos = 1.

TABELA 06 - CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS

Reconhecida como ZEIS/AEIS

Ausência de elementos geradores
de risco

Ter ação ou projeto/ recursos de
regularização fundiária

Ter ação ou projeto/recursos de
urbanização

Prioridade em programa de
melhorias habitacionais

Coqueiral

Tempo de ocupação (+10 anos)

Comunidade
/Bairro

Existência de infraestrutura
básica (sistema de água e esgoto)

Critérios Classificatórios

2

2

2

1

0

0

1

Total de
pontos

8

No que se refere à existência de infraestrutura básica (sistema de água e esgoto), a comunidade de
Coqueiral, embora tenha condições de precariedade, recebe o abastecimento de água e de esgoto da
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rede pública. Com relação à drenagem, a comunidade de Coqueiral tem condições inadequadas do
sistema, de forma que parte do seu território sofre com ocorrência de alagamentos.
A comunidade denominada Coqueiral, segundo a Gerdau, possui cerca de 70 anos de existência. Com
relação às tipologias predominantes na comunidade, como foi analisado no tópico de "Estrutura Urbana",
é observado que em Coqueiral predomina a tipologia de casa unifamiliar, de alvenaria, com revestimento
em reboco. Portanto, não pontuando no critério eliminatório, que diz respeito ao material construtivo.
Levando em consideração o zoneamento da cidade do Recife, as CIS que representem a área Coqueiral
estão inseridas numa Zona Especial de Interesse Social, o que confere a esse território certa prioridade de
inclusão em programas de melhorias habitacionais e de regularização fundiária. Além disso, todas as ZEIS
do município devem, segundo o Plano Diretor, possuir um Plano Urbanístico para posterior execução de
projetos de urbanização.
Conforme visto anteriormente, a comunidade do Coqueiral possui algumas zonas de riscos, estando
parcialmente inserida em uma área com pontos de alagamentos. Desta forma, é indicado visitas de campo
para identificar melhor as zonas de risco na comunidade de Coqueiral e as zonas onde possui ausência de
risco.
6. Caracterização dos territórios visitados
Na etapa anterior do estudo, foi priorizada 1 (uma) comunidade para realização das visitas de campo em
Recife. Com base nessa priorização, buscou-se contatar representantes de entidades locais apoiadas pela
Gerdau para confirmação e complementação de algumas informações e agendamento das visitas. Na
tabela 01, é possível visualizar uma síntese de informações que ajudam a caracterizar as áreas visitadas.

TABELA 01 – SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS
Informação
Tamanho (Ha)
Tempo médio de
existência
Infraestrutura
existente
Situação fundiária
Risco existente
Demarcação como
ZEIS/AEIS
Existência de plano
urbanístico

Coqueiral
51 ha²
Cerca de 70 anos (Inst. Solidare)
Condições precárias de abastecimento de água e esgoto e inadequação no
sistema de drenagem (ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades
de Interesse Social do Recife, 2014).
A existência de lotes sem regularização fundiária é predominante.
O limite com o Rio Tejipió
Majoritariamente inserida em ZEIS
Não
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Tempo médio de existência
De acordo com as informações apresentadas pela entidade local chamada Instituto Solidare, parceira da
GERDAU em projetos sociais no bairro de Coqueiral, a comunidade iniciou sua ocupação no território há
cerca de 70 anos atrás. A partir das imagens de satélite do Google Earth (FIGURA 01), apesar da sua
qualidade limitada, é possível observar que a mancha urbana da ocupação no bairro de Coqueiral já está
presente no território desde 1969, e que foi expandindo-se com o passar dos anos, ao passo que a mancha
verde de vegetação diminuiu consideravelmente, até se tornar o território que conhecemos atualmente.
FIGURA 01 - IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS
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FIGURA 02 - IMAGENS DE SATÉLITE DO BAIRRO DE COQUEIRAL (ANOS 1969, 1985, 2006 E 2021)

Fonte: Google Earth.

Infraestrutura existente
Como indicado no Relatório 1, baseado nas informações levantadas pelo ATLAS das Infraestruturas
Públicas em Comunidades de Interesse Social do Recife, 2014), no que se refere à existência de
infraestrutura básica (sistema de água e esgoto), a comunidade de Coqueiral, embora tenha condições de
precariedade Alta, Muito Alta e Extrema - seguindo a classificação do ATLAS apresentada no Relatório 1,
recebe o abastecimento de água e de esgoto da rede pública. Majoritariamente, as unidades domiciliares
não recebem abastecimento de água diário, mas sim alternado e o lançamento do esgoto é
predominantemente feito a céu aberto/corpo d’água ou galeria de águas pluviais. Com relação à
drenagem, a comunidade tem condições inadequadas do sistema, de forma que quase a totalidade do
seu território sofre com ocorrência de alagamentos.
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FIGURA 03 - OCORRÊNCIA DE ALAGAMENTO EM COQUEIRAL.
Fonte: ATLAS das Infraestruturas Públicas em Comunidades de Interesse
Social do Recife, 2014.

Situação fundiária
A partir da análise dos lotes no Sistema de Informações Geográficas do Recife (ESIG), na FIGURA 04, foi
observado que apenas vinte e quatro lotes possuem parcelamento reconhecido pela base de dados do
sistema. O que indica que o bairro tem, predominantemente, lotes em situação de não regularização
fundiária. Porém, como pode ser observado no tópico sobre as Zonas Especiais de Interesse Social, o
bairro de Coqueiral está, majoritariamente, inserido dentro da ZEIS Cavaleiro, o que de certa forma dá
segurança fundiária aos moradores, e facilita um possível plano de regularização fundiária no bairro.
Na imagem abaixo podem ser observados os lotes do bairro que possuem parcelamento reconhecido.
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FIGURA 04 - LOTES COM PARCELAMENTO RECONHECIDO PELO ESIG.

Fonte: ESIG (Informações Geográficas do Recife).

Risco existente
No Relatório 1, foi identificado a partir do banco de dados do ATLAS das CIS as áreas que estão sujeitas a
deslizamentos de terra e alagamentos (FIGURA 03), bem como os locais com edificações que apresentam
riscos. As informações são referentes à Regional Oeste da Secretaria Executiva de Defesa Civil (Sedec),
que realiza um monitoramento permanente das áreas. Neste mapeamento foi identificado que parte da
Comunidade Coqueiral ficava em uma das localidades monitoradas com risco de deslizamento e
inundação.
Para complementar as informações do Relatório 1, referentes aos riscos existentes, foi realizada uma
visita técnica ao local com o objetivo de observar mais de perto os trechos identificados e conversar com
alguns moradores para obter mais informações. Assim, pode ser identificado in loco o trecho que
corresponde à zona de deslizamento (FIGURA 05), bem como o seu entorno imediato. A partir disso, foi
desenhado um polígono identificando o trecho que se caracteriza como zona de risco. Já os pontos de
alagamentos (FIGURA 06) foram possíveis identificar através da visitas guiadas pelo Instituto Solidare
(instituição com atuação local) e por alguns moradores. O Solidare também compartilhou um relatório
preliminar feito durante a enchente do Rio Tejipió do dia 13/05/2021, o qual descreve alguns dos
principais pontos de alagamento com imagens do local (ANEXOS 01 e 02).
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FIGURA 05 - MORADIA EM ÁREA DE BARREIRA.
TEJIPIÓ.

FIGURA 06 - ÁREA ÀS MARGENS DO RIO

Assim, através das informações disponibilizadas, pode ser feito um polígono identificando as zonas
alagáveis e com potencial de alagamento. Com essas informações, pode-se concluir que embora a
comunidade de Coqueiral possua alguns trechos com riscos de deslizamento e alagamento, ainda assim
possui grande parte de seu território em zonas seguras.
Demarcação como ZEIS
Como já apresentado no primeiro relatório da pesquisa, o bairro de Coqueiral e as duas CIS que fazem
parte do mesmo (Alto Bela Vista/Coqueiral e Cavaleiro/Coqueiral) estão majoritariamente inseridas
dentro de uma Zona Especial de Interesse Social, denominada ZEIS Cavaleiro. Podem ser observadas
apenas duas pequenas áreas do bairro de Coqueiral que não estão inseridas na ZEIS.
Na figura abaixo, podemos comparar as delimitações do bairro Coqueiral, das CIS Alto Bela
Vista/Coqueiral e Cavaleiro/Coqueiral e da ZEIS Cavaleiro.
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FIGURA 07 - COMPARAÇÃO DOS LIMITES DO BAIRRO DE COQUEIRAL, DAS CIS E DA ZEIS CAVALEIRO.

Fonte: Prefeitura do Recife.

Existência de plano urbanístico
Como já informado no primeiro relatório, o bairro de Coqueiral não possui plano urbanístico específico.
Tendo porém, diretrizes indicadas no Plano Local de Habitação de Interesse Social, que dizem respeito ao
déficit quantitativo e qualitativo das habitações do bairro, que podem ser observadas no Relatório 1.
Visão geral da área
Na visita de reconhecimento da área, feita no dia 14 de junho, junto à equipe do Instituto Solidare, foi
feita uma caminhada pelas ruas internas do bairro, a fim de identificar possíveis áreas de risco e mapear
as casas para aplicação dos questionários, que foram feitos no dia 17 de junho. Nesta visita, foi observada
uma grande área, à margem do Rio Tejipió, ocupada por residências, que, em épocas de chuva, sofrem
com alagamentos. Por meio de conversas com os moradores e dos registros fotográficos do Instituto
Solidare, foi possível delimitar as áreas com risco de enchentes, que podem ser observadas na FIGURA 07
8.
Além das áreas passíveis de alagamento, foi identificado uma área de barreira, na parte mais central do
bairro, que não recebeu ainda o devido tratamento, sendo considerada também área de risco, indicada
na cor laranja na FIGURA 08. Apesar de boa parte do bairro estar em área de morro, só foi identificada
esta área de possível risco de deslizamento.
A partir da identificação das áreas de risco, deu-se prioridade, para a aplicação dos questionários, às casas
que ficam fora dessas áreas e que apresentavam inadequações mais aparentes. Nessas partes mais
consolidadas, foi observada uma tipologia muito frequente de “correr de quarto”, no qual um beco dá
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acesso a várias casas conjugadas, que apresentam muitas inadequações de ventilação e iluminação por
não terem recuo, podendo ser observadas nas FIGURAS 09 e 10.
Ainda na visita de reconhecimento, foi observado que o bairro carece de áreas livres comuns, tendo sido
identificada, durante o percurso, apenas uma pequena praça, na Rua Alcântara, que comporta ponto de
ônibus, um fiteiro e dois brinquedos, apesar de ser inadequada para crianças, pois está cercada de vias
movimentadas.

FIGURA 08 – IMAGEM AÉREA COM ELEMENTOS GERADORES DE RISCO
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FIGURAS 09 a 12 - FOTOS GERAIS DE ALGUMAS ÁREAS DE COQUEIRAL.

Quanto às tipologias das habitações mais encontradas no bairro de Coqueiral durante as visitas, podemos
destacar a maioria das edificações sendo térreas, principalmente nas áreas de morro, como podemos
observar nas FIGURAS 13 e 16. Na área do bairro mais próxima ao Rio Tejipió, são encontradas mais
edificações com primeiro ou segundo andar. No que diz respeito ao afastamento em relação à linha da
calçada, é possível observar algumas residências com um certo distanciamento, configurando um
pequeno quintal, separadas da calçada por grades ou muros com altura reduzida. No entanto, ao
entrarmos nos becos, onde os carros não têm acesso, não existe calçada e quase todas as casas são
conjugadas (FIGURAS 09 e 10). Com relação aos materiais mais utilizados nas construções, podemos
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observar durante as visitas, a presença muito forte da telha canal e da telha de amianto e as paredes de
alvenaria (rebocadas ou não).

FIGURAS 13 a 16 - FOTOS GERAIS DE ALGUMAS MORADIAS DE COQUEIRAL.
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7. Inadequações habitacionais mais frequentes
Para compreender melhor as necessidades de melhorias habitacionais nas comunidades/bairros
visitados, foi estruturada uma ferramenta de observação dos imóveis, com base nos tipos de
inadequações habitacionais identificadas na metodologia deste estudo, que mescla componentes
considerados pela Fundação João Pinheiro – FJP 2020 e por Habitat Brasil, em seus projetos.
O roteiro de observação foi estruturado no aplicativo Memento e utilizado pelos pesquisadores, de modo
a facilitar o preenchimento e a sistematização das informações. A definição das casas a serem observadas
seguiu a lógica de registro de possíveis padrões, mas também diversidades, especialmente considerando
a existência de subáreas com padrões construtivos distintos.
De forma amostral, foram visitadas 38 casas em 1 comunidade do município do Recife. Não se trata de
uma amostra com validade estatística, por conta do tempo disponível para as visitas em campo, mas a
partir dessa amostra, é possível perceber inadequações mais frequentes e o nível de precariedade das
moradias visitadas.
GRÁFICO 1 – TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS POR CASA (Curado - RECIFE)

Cabe destacar as inadequações de ventilação e iluminação presentes em 37 unidades entre as 38
visitadas. Em condições de precariedade extrema nesse quesito, as casas têm poucas ou nenhuma janela
na maioria dos cômodos. Além disso, as cobertas também se mostram em uma situação grave, com
materiais e/ou estruturas inadequadas em 37 unidades habitacionais. Essas inadequações combinadas
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provocam ambientes escuros, com alto índice de umidade devido à penetração da água pelas cobertas e
ausência de aberturas laterais para receber iluminação e ventilação natural.
Apesar da maioria das unidades habitacionais terem banheiro exclusivo - apenas 3 casas não têm banheiro
exclusivo -, eles se encontram em condições inadequadas em 29 unidades. As inadequações se mostram
na ausência de revestimento em piso e parede, ausência de vaso sanitário, tamanho inadequado, ausência
de janelas ou aberturas para receber iluminação e ventilação.
Outra questão evidente é o armazenamento de água inadequado em 33 unidades. Como visto
anteriormente, majoritariamente as unidades domiciliares em Coqueiral não recebem abastecimento de
água diário, mas sim alternado, e as casas não têm reservatórios adequados para armazenamento,
utilizando, em sua maioria, baldes, tonéis ou bombonas.
Os revestimentos de piso e de parede são inadequados em 27 e 24 unidades, respectivamente. No que se
refere ao piso, em sua maioria, são de cimento ou revestidos parcialmente com cerâmica em alguns
cômodos. A umidade presente em todas as casas devido, principalmente, às inadequações de cobertura,
estão evidenciadas em altos índices de infiltrações nas paredes que, majoritariamente, contém rebocos
inadequados ou ausência de revestimentos.
Também merece destaque a situação das soluções de esgoto, na qual 37 das 38 unidades habitacionais
apresentam soluções inadequadas, na maioria com ligação direta com o rio Tejipió, ocasionando o retorno
das águas pelas tubulações, quando ocorre o aumento do nível do rio. Vale ressaltar que a única unidade
habitacional que não apresentou solução inadequada de esgoto possui um sistema de fossa com
sumidouro.

FIGURA 17 - INADEQUAÇÃO EM BANHEIRO.

FIGURA 18 - INADEQUAÇÃO DE RESERVATÓRIO.
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FIGURA 19 - INADEQUAÇÃO EM COBERTA.

FIGURA 20 - INADEQUAÇÃO PARCIAL EM PISO.

FIGURA 21 - INADEQUAÇÃO EM REVESTIMENTO
INTERNO.

FIGURA 22 - INADEQUAÇÃO EM REVESTIMENTO
EXTERNO.
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GRÁFICO 2 – INADEQUAÇÕES MAIS FREQUENTES (RECIFE)

Como pode ser observado no gráfico acima, existe uma aproximação entre as porcentagens de cada
inadequação, o que indica que muitas casas possuem a maioria ou todas as inadequações elencadas. Se
destacam as altas porcentagens de casas contendo inadequações nas soluções de esgoto e
armazenamento de água, indicando assim a alta precariedade de saneamento básico. Também merece
destaque a alta parcela de casas que apresentam ventilação e iluminação inadequadas, como cômodos
sem abertura para a área externa, devido à alta densidade da comunidade, indicando também a falta de
acompanhamento técnico no projeto das residências.
Já as inadequações relacionadas aos problemas de revestimento e estruturais se dão, em sua maioria, por
falta de manutenção ou instalação inadequada. Como pode ser visto no gráfico acima, as inadequações
de cobertura, piso e revestimento possuem números muito próximos e porcentagem alta, indicando que
a maioria das casas visitadas apresentam problemas desta natureza.
Nas imagens abaixo, é possível observar esses problemas estruturais e de instalações inadequadas. Na
Figura 23, a casa em alvenaria estrutural apresenta rachadura que compromete essa estrutura,
necessitando urgentemente de reparo. Já na figura 24, é exemplificado a inadequação na instalação da
fiação elétrica.
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FIGURA 23 - OUTRAS INADEQUAÇÕES:
RACHADURAS.

FIGURA 24 - OUTRAS INADEQUAÇÕES: FIAÇÃO
ELÉTRICA PRECÁRIA.
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Anexos
ANEXO 01: DISTRIBUIÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL NA RPA 5. Fonte: Produto 2, PLHIS Recife, 2016.
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