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RESUMO 

 

A vegetação valoriza a paisagem urbana e aporta benefícios físicos e psicológicos, 

contribuindo com a sensação de bem-estar. Porém, é comum a desassociação da teoria em 

relação à prática, sob responsabilidade da gestão pública, em muitas cidades. O objetivo 

deste trabalho é o de analisar a espacialização do verde urbano, sob os olhares social, 

econômico e ambiental, visando comprovar que o ‘morar bem’, em um ambiente urbano 

confortável termicamente, com vegetação arbórea, agrega valor à propriedade. Utilizou-se 

o método hipotético-dedutivo e técnicas de análise comparativa, observando a morfologia e 

sua sobreposição à legislação e à renda, em Recife/PE. Confirmou-se que o verde arbóreo, 

localizado na zona urbana dos bairros, concentra-se em áreas com alto poder aquisitivo e 

se alinha à questão mercadológica. Este fato reforça a diferenciação entre classes, o que 

demonstra que a gestão necessita contribuir para a correção desse desequilíbrio. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

As áreas urbanas são sistemas bastante complexos, com uma multiplicidade de interações 

no espaço e no tempo. Projetar e planejar cidades resilientes e sustentáveis demanda uma 

série de critérios a serem considerados pelo poder público, enquanto gestor. Em se tratando 

de clima tropical quente e úmido, pode-se tomar como exemplo a relação existente entre a 

cobertura vegetal e os padrões climáticos, em escala regional e local, visando à amenização 

climática sob o viés térmico, do ambiente urbano, bem como, a consequente sensação de 

bem-estar dos usuários. Abbud (2006, p.72) lembra que, por meio dos vazios urbanos 

formados por ruas, calçadas, largos, rotatórias, praças, parques etc., pode-se vislumbrar a 

qualidade de uma cidade. 

 

Com a urbanização, houve a modificação do uso e ocupação do solo e a crescente troca da 

cobertura vegetal por materiais impermeabilizantes, produzindo alterações do ciclo de água 

da chuva, nos processos de infiltração e de armazenamento da água no solo e subsolo, no 

escoamento superficial, bem como no que se refere ao processo de evapotranspiração dos 

vegetais e de armazenamento de umidade no sistema natural da cidade, o que se reflete 

diretamente na quantidade de absorção e de emissividade de calor. Ao se tratar da 

introdução ou do retorno da massa vegetal arbórea em meio urbano se faz referência direta 

à permeabilidade do solo, ao sombreamento, à manutenção da umidade do solo e do ar, à 

proteção das nascentes, à absorção de calor e de poluição etc.. Desse modo, a inserção de 

manchas verdes esparsas ou formando sistemas de áreas verdes, a partir da utilização da 

arborização, está sendo considerada como a solução quanto à requalificação ambiental 

dentro do espaço urbano (SCHUTZER, 2012, p.181-182). 



Nesse contexto, Herzog (2013, p. 110-111) propõe a infraestrutura verde que atende ao 

“novo paradigma da incerteza”, a partir da transformação de áreas impermeabilizadas, 

quase sempre monofuncionais em áreas multifuncionais, de modo a manter o “equilíbrio 

dinâmico, sustentável e resiliente do ecossistema urbano”, através da “renaturalização” ou 

“desimpermeabilização” de superfícies tais como: concreto, asfalto, cimento, pedras, telhas 

etc. Tudo isso visa reintroduzir ou incrementar a biodiversidade onde as pessoas vivem, 

circulam, trabalham e se divertem, ou seja, nas cidades. As cidades são grandes 

responsáveis pela mudança de uso do solo e pelas suas consequências sobre o clima. A 

reintrodução da natureza urbana pode ser uma contribuição ambiental efetiva desde o nível 

local até o global, com a melhoria das águas; o aumento, proteção e conservação da 

biodiversidade e de espécies de fauna e flora; além da redução da pegada ecológica urbana 

e da pegada de seus habitantes. (HERZOG, p. 156) 

 

A biodiversidade foi constituída como o melhor indicador de sustentabilidade de um 

sistema urbano, a partir do fórum da Comissão de Biodiversidade do Conselho do Meio 

Ambiente da cidade de Barcelona. Obviamente, esta biodiversidade guarda uma relação 

direta com a naturalização do sistema. Este, por sua vez, está relacionado com a quantidade 

e com a qualidade do verde urbano. (BOADA in FALCÓN, 2007, p.9). O programa da 

Unesco denominado ‘O Homem e a Biosfera’, através do campo de ação 11, dedica-se aos 

aspectos ecológicos dos sistemas urbanos, dentre os quais, “os espaços verdes como 

elemento fundamental do equilíbrio das cidades, com um aporte de biomasssa que se 

traduz em uma melhora tangível do ambiente urbano”, pois contribuem com a melhoria das 

condições da cidade, aportam o oxigênio, fixam o CO2, reduzem a contaminação 

atmosférica, através de absorção de gases poluentes, suavizam as temperaturas extremas, 

ao absorverem parte da radiação solar direta e indireta (necessária ao seu próprio 

metabolismo), diminuem a propagação do ruído urbano, evitam a erosão do solo, aborvem 

a água da chuva, minimizando o impacto decorrente das inundações, dentre outros. Deve-

se ter em mente que o verde urbano constitui, em si mesmo, um pequeno ecossistema, 

“integrado pelo solo, a água, a vegetação e a fauna, que poderão satisfazer as expectativas 

com relação às necessidades fisiológicas, psicológicas, ambientais, sociais e estéticas 

quando todos estes elementos estiverem em equilíbrio”. (FALCÓN, 2007, p.24-25) 

 

2 (RE)NATURALIZAÇÃO DE CENTROS URBANOS 

 

Por ter diversas funções em espaços urbanos, a vegetação deve ser considerada como uma 

ferramenta para o planejamento, em climas onde ela seja fundamental para auxiliar nas 

condições de conforto térmico ambiental. Rogers (2010, p. 50) cita que, em geral, as 

cidades são de 1ºC a 2ºC mais quentes do que sua zona rural e que um tratamento 

paisagístico urbano a partir da vegetação visaria à redução de sua onda de calor, aliado ao 

seu funcionamento como filtro de poluição atmosférica, o que amortizaria concretamente a 

necessidade de condicionamento de ar, em áreas urbanas.  

 

Mascaró et al. (2010, p.40) complementam, ao afirmar que a vegetação atua nos 

microclimas urbanos de modo a contribuir com a ambiência urbana, através da amenização 

da radiação solar na estação quente e da modificação dos valores da temperatura e da 

umidade relativa do ar, devido ao sombreamento, que contribui com a redução da carga 

térmica recebida pelos edificios, veículos e pedestres; a vegetação serve ainda como 

barreira aos ventos, modificando a sua velocidade e direção. Se estiver em grandes 

quantidades, ela interfere na frequência das chuvas. Tais formas de uso variam com o tipo 

de clima, local de implantação, época do ano, especificações da vegetação (tipo, porte, 



idade, cor, textura), formas de associação (grupamentos homogêneos ou heterogêneos) e 

relação com o meio urbano. Assim sendo, a vegetação funciona como termorregulador 

microclimático. Rogers (2010, p. 91) cita que uma árvore de porte médio transpira 380 

litros de água por dia. Há que se considerar, no entanto, as características específicas desse 

indivíduo, bem como o sítio de implantação. Seria insensato pensar que todas as árvores de 

porte médio teriam as mesmas exigências de desenvolvimento e se comportariam da 

mesma maneira, independente do sítio geográfico. Obviamente, para melhor qualificar 

todo e qualquer ambiente urbano a partir da vegetação, devem ser consideradas as suas 

diversas características: tipo, porte, densidade de massa foliar, bem como a sua relação 

com o clima e com o sítio de implantação.  

 

Romero (2011, p. 84) afirma que “existe consenso entre os pesquisadores sobre a 

necessidade de buscar diretrizes quantitativas que ofereçam percentuais recomendáveis 

para a área edificada e para a cobertura vegetal” e ressalta que a maior eficiência para a 

amenização climática dá-se a partir de uma “distribuição de cobertura vegetal em pequenas 

parcelas, de  maneira uniforme por toda a cidade”, melhor do que a concentração desta 

vegetação em poucos lugares muito grandes, como acontece em Recife. 

 

Oke (1973), citado por Schutzer (2012, p.92), estimou que fosse recomendável um índice 

de cobertura vegetal na faixa de 30%, visando a um adequado balanço térmico em áreas 

urbanas, e que, em áreas com índice de arborização inferior a 5%, estas teriam 

características semelhantes às de um deserto. Quanto maior a massa foliar das árvores, 

maior a sua capacidade de retenção de calor, o que aumenta a sua inércia, e proporciona a 

diminuição de temperatura. Como os benefícios microclimáticos e de filtragem de 

poluentes são muito localizados e se estendem por apenas algumas dezenas de metros, é 

necessário, portanto, quanto à proporção e à distribuição da vegetação em áreas urbanas, 

que a sua distribuição pelo espaço construído ocorra em um número maior de diversos 

espaços verdes, grandes e pequenos, espalhados por toda a cidade, de modo a estender os 

seus benefícios a uma área maior e a um maior número de pessoas. Há que se considerar 

que, “esses valores carecem, ainda, de um modelo que relacione a quantidade necessária de 

cobertura vegetal com as características das áreas urbanas nas diferentes latitudes”, como 

cita Nucci (1999, p.30), apud Schutzer (2012, p.147). 

 

Segundo Duarte (2000, p.89), o sombreamento para os pedestres é a maior contribuição da 

vegetação em meio urbano, mas outras vantagens também são significativas. Esta autora 

relata que, “em muitas cidades brasileiras, o traçado urbano prioriza a edificação, e as áreas 

verdes ficam restritas a locais de dimensões reduzidas e formas irregulares”, como “sobras 

dos espaços construídos”, assim, a distribuição das áreas verdes nem sempre está de acordo 

com as necessidades da população. 

 

Tanto a arborização concentrada em parques, praças e jardins quanto a que está inserida 

em ruas e avenidas, dispostas linearmente, aportam variados benefícios, amplamente 

discutidos pela bibliografia, dentre os quais é extremamente importante, em relação ao 

conforto termo-ambiental. A gestão pública tem um papel primordial nesse contexto, de 

modo a promover condições reais, a partir de parâmetros específicos contidos na legislação 

urbanística, que favorecem a inserção de vegetação arbórea, e através da compatibilização 

entre legislações, permitir o diálogo entre as diversas redes de infraestrutura, visando à 

diminuição de conflitos correlacionados. 

 



Duarte (2000, p. 94) lembra que “além dos benefícios físicos, uma cidade arborizada torna-

se mais atraente e influencia no estado de espírito das pessoas, além de valorizar 

comercialmente as áreas arborizadas”. Dentre os benefícios das árvores urbanas, Zhu e 

Zhang (2007, p.2), citam Schroeder (1989), ao afirmar que estas tornam os bairros 

esteticamente mais atraentes e adicionam valor à propriedade; e Crompton (2001), ao 

relatarem que os espaços verdes de qualidade têm um efeito econômico positivo em 

propriedades vizinhas, ou seja, os valores avaliados das propriedades adjacentes a parques 

e a espaços abertos foram em torno de 8 a 20% superiores aos valores de propriedades sem 

tais características. 

 

O verde urbano distribuído na malha urbana favorece a formação de ambientes com alta 

taxa de riqueza e equilíbrio da biodiversidade. Através dele, é possível perceber as 

mudanças da natureza, ao longo do ano, pois ele reflete os ciclos vitais e o passar do 

tempo. Há que se destacar, também, a influência da vegetação sobre o equilíbrio 

psicosomático da cidadania e sedativa nas pessoas. Esses efeitos se multiplicam quando 

sua presença é mais densa, o que contribui com a sensação de bem-estar do usuário. No 

que se refere aos benefícios sociais do verde urbano, ressalta-se que os cidadãos valorizam 

as zonas verdes. Devido a isso, os bairros residenciais mais desejados são aqueles que 

contam com árvores em suas ruas e avenidas e que possuem muitos espaços verdes. 

(FALCÓN, 2007, p.25-32) 

 
É unânime o sentimento popular de que a beleza natural introduz um valor 

adicionado real na plusvalia, o que se tem comprovado pelo preço das 

propriedades em áreas arborizadas. [...] Uma pesquisa realizada em Manchester 

(Connecticut, EE UU) dava como resultado que o valor das propriedades nas 

áreas com uma boa cobertura de árvores aumentava em 6% em relação a outras 

zonas similares que careciam de arborização viária. Um estudo da US Forest 

cifrava o aumento do valor das propriedades próximas às zonas verdes de certas 

dimensões em 7 a 15%. 

 

Há diversos condicionantes da arborização nos centros urbanos, principalmente, nos que já 

se encontram consolidados. Abbud (2006, p.58-65) chama à atenção as formas de 

planejamento e de ocupação dos bairros, pois estas condicionam a arborização, ou seja, há 

certas regiões da cidade com parcelamento do solo e diretrizes de ocupação que incentivam 

a presença de árvores, a exemplo dos bairros-jardim. Há outros setores urbanos, como os 

loteamentos de habitação de interesse social, com lotes cuja dimensão dificilmente 

ultrapassa 125m
2
 e calçadas muito estreitas, onde é extremamente complicado plantar 

árvores, aliado à dificuldade de caminhar sobre elas. Nesse contexto, é essencial que se 

conheça o espaço necessário para o crescimento das raízes das árvores, evitando problemas 

com elementos construídos próximos, como muros e mesmo edificações. A partir do 

conhecimento do comportamento das raízes, podem-se orientar os gestores na escolha de 

espécies, também no que diz respeito ao cuidado com as demais redes de infraestrutura 

urbana, a fim de evitar conflitos. Outros condicionantes a serem citados se relacionam à 

proximidade com o lençol freático, bem como ao tipo de solo. Acerca desse assunto, 

Panachuki (2003, p.12), relata que “a magnitude da infiltração é severamente reduzida pela 

formação ou presença do selamento superficial, fenômeno motivado pela pequena 

porosidade desta camada e à dominância de poros de pequeno diâmetro”. 

 

A partir desses elementos verdes, é possível tornar permeável a tessitura urbana. Daí, a 

importância em distribuir a vegetação, por toda a cidade, de modo proporcional, em vias, 

jardins, praças e parques, pois a vegetação é um dos principais indicadores de qualidade de 

vida, nas cidades. Para a seleção das espécies a serem especificadas, deve-se requerer um 



alto grau de conhecimento no que se concerne às suas necessidades de desenvolvimento, 

no que concerne à parte aérea, à parte radicular, ao tipo de solo e à quantidade e qualidade 

de água disponível. Também se deve atentar à relação das espécies vegetais com o meio 

circundante, pois “a criação de espaços verdes influi na biologia dos grupos de organismos 

e de seus processos funcionais, de tal forma que pode chegar a alterar a estrutura e o 

funcionamento de um lugar”. (FALCÓN, 2007, p. 56) 

 

3 ESPACIALIZAÇÃO DO VERDE ARBÓREO EM RECIFE/PE 

 

A cidade de Recife está localizada em clima tropical litorâneo quente e úmido, possui 

pouca variação dos valores da temperatura do ar, ou seja, não possui alta amplitude 

térmica, nem diária, nem sazonal. Em se tratando da umidade relativa do ar, a cidade 

possui uma alta média anual da umidade relativa do ar, alcançando, facilmente, 100%, em 

dias chuvosos. 

 

Observando a configuração urbana da cidade, reflete-se que sua história foi pautada sobre a 

conquista de áreas, aterros, ocupação de encostas e desmatamentos e que este processo 

continua presente.  Sá Carneiro et al. (2000, p.14) afirmam que apenas 1% da cobertura 

vegetal de Recife representa vegetação nativa original, correspondente às unidades de 

conservação. Aliando-se o crescente contingente populacional, que necessita de moradia, à 

escassez de superfícies livres de urbanização, constata-se que a continuidade do processo 

de ocupação e uso do solo vigente tende à saturação ambiental. Atenta-se, assim, ao 

crescente adensamento construtivo contribuinte da formação de climas urbanos, a partir da 

alteração dos valores das variáveis climáticas, como já registrados em pesquisas realizadas, 

a exemplo de Freitas (2008).  

 

Recife possui manchas de áreas verdes, dispostas em praças, parques e unidades de 

conservação, distantes e com pouca relação de comunicação entre si, que representam 

resquícios da massa contínua de outrora. Assim sendo, é facilmente perceptível que a 

espacialização da arborização não se encontra bem distribuída, de modo proporcional, em 

toda a malha urbana, o que leva a crer que há um descompasso entre a gestão da vegetação 

arbórea em relação às vantagens que ela aporta, que precisa ser discutido. 

 

Tomando como exemplo os bairros que se inserem na Área de Reestruturação Urbana – 

ARU, criada pela Lei Nº 16.719/2001, ao norte do rio Capibaribe (Derby, Espinheiro, 

Graças, Aflitos, Jaqueira, Parnamirim, Santana, Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro, 

Apipucos e parte da Tamarineira), estes possuem parâmetros de uso e ocupação do solo 

muito mais restritivos do que em outras partes da cidade: taxa de ocupação menor, maior 

percentual de solo natural, maior afastamento, além de gabarito. Esses parâmetros têm uma 

relação direta com a permeabilidade ao sol, a partir da capacidade de absorção da radiação 

solar direta e indireta, e ao vento e com a maior possibilidade de inserção de vegetação de 

diversos tipos e portes, principalmente a de porte arbóreo, o que contribui com o 

sombreamento da edificação e com a diminuição da temperatura ambiente. Há que se 

lembrar, também, que a taxa de solo natural se relaciona diretamente com a permeabilidade 

à água da chuva. 

 

Já em outros bairros da cidade isso não ocorre, a exemplo de Zumbi, Caxangá e Cordeiro, 

ao sul do rio Capibaribe, bem próximos ao grupo de bairros anteriormente citado. Eles não 

têm tanto incentivo pela legislação à preservação ambiental, logo, eles têm menos 

vegetação, são mais desconfortáveis termicamente e menos valorizados, economicamente. 



É notória a diferença entre esses bairros, também em relação à renda per capta, o que, 

obviamente, também se alinha à (des)valorização dessas áreas no que concerne à questão 

mercadológica. Tudo isso reforça a construção histórica de diferenciação do tratamento 

entre classes, perpetuando a desigualdade social, o que demonstra que a gestão pública tem 

pouco contribuído com a correção desse desequilíbrio. 

 

3.1 Legislação urbanística 

 

No que concerne à legislação urbanística de Recife, visando à melhoria ambiental, 

especificamente à gestão da arborização urbana, pode ser citada a Lei n° 17.666/2010 que 

“disciplina a arborização urbana e as áreas verdes do perímetro urbano do Município do 

Recife, impondo ao munícipe a co-responsabilidade com o poder público municipal na 

proteção da flora e ainda estabelece os critérios e padrões relativos à arborização urbana”. 

Em seu Art. 2º, considera como bens de uso e interesse comum de todos os cidadãos e do 

Município:  

 
I - a vegetação de porte arbóreo, em logradouro público do perímetro urbano do 

Município;  

II - as mudas de espécie arbóreas e as demais formas de vegetação natural, 

plantadas em áreas urbanas de domínio público;  

III - a vegetação de porte arbóreo de preservação permanente. 

 

Em seu Artigo 6º, define ‘arborização urbana’ como “aquela adequada ao meio urbano 

visando à melhoria da qualidade paisagística e ambiental, com o objetivo de recuperar 

aspectos da paisagem natural e urbana além de atenuar os impactos decorrentes da 

urbanização”. Visando a esses benefícios, é necessário que haja o controle do Estado no 

que diz respeito a essa ‘adequação’, seja no tocante à especificação das espécies que 

melhor se adaptam ao sítio geográfico, em observância ao tipo climático, ao tipo de solo, à 

demanda por água etc.; quanto à manutenção (poda, controle de pragas); além da busca 

pela minimização de conflitos com outras redes de infraestrutura (subterrânea, superficial e 

aérea). Igualmente, é extremamente importante que haja uma distribuição dos indivíduos 

arbóreos de maneira mais equitativa, por toda a cidade; obviamente, onde houver 

condições necessárias de implantação, aliada a campanhas de conscientização e de 

educação ambiental, de modo que sejam melhor apropriados pela população como “bens 

de uso e de interesse comum”. 

 

Também em 2010, foi lançada a primeira versão do Plano de Arborização da Cidade do 

Recife, que foi instituído pela Lei Municipal n°16.680, de 06 de agosto de 2001. Até os 

dias atuais, este plano não sofreu alteração. A finalidade deste plano é de “orientar a ação 

pública no desempenho das atividades de planejamento, plantio, monitoramento, avaliação 

e conservação da arborização urbana, contribuindo para a biodiversidade, equilíbrio 

ambiental e climático, bem-estar da população e a constituição da paisagem urbana”. Ela 

considera como benefícios básicos da Arborização Urbana de Recife: 

 
I. a elevação da qualidade ambiental na Cidade; II. a produção de alimento e 

oferta de abrigo para a fauna residente; III. a oferta de sombra e amenização da 

temperatura, atuando como regulador das trocas gasosas e de vapores d’água e 

como consequência favorece o sequestro de carbono e promove a ação 

refrigerante para o solo e para as camadas da atmosfera sobrejacentes; IV. a 

minimização da poluição atmosférica; V. o suporte à indicação biológica dos 

tipos de poluição do ar; VI. a atenuação dos ruídos, contribuindo para a redução 

da poluição sonora; VII. o embelezamento das paisagens urbanas, com a sua 

valorização como elemento cultural; VIII. a manutenção do equilíbrio ambiental 



e o favorecimento das relações humanas e do bem-estar social; IX. a produção de 

biomassa com potencial para aproveitamento energético; X. a valorização 

econômica dos imóveis.  
 

Em sintonia com o benefício da arborização urbana listado no item ‘X’, que se refere à 

“valorização econômica dos imóveis”, observa-se que o valor de metro quadrado de 

construção na Jaqueira situa-se entre R$ 6.703,00 (FIPE/Zap Imóveis, 2015) e R$ 7.734,00 

(Agente Imóvel, 2016) – o maior de Recife. Por outro lado, o bairro da Mustardinha 

apresenta o valor de R$ 1.882,00 / m² de construção (FIPE/Zap Imóveis, 2015).  

 

O ‘Manual de Arborização Urbana’, publicado em 2013, que aporta as orientações e os 

procedimentos técnicos básicos para a implantação e manutenção da arborização da cidade 

do Recife, apresenta como objetivo geral, “informar e definir parâmetros para a elaboração 

de projetos e serviços de implantação e conservação da arborização da Cidade do Recife” 

(RECIFE, 2013). Há a indicação de 18 espécies de pequeno porte, 18, de médio porte, e 

36, de grande porte, entre espécies nativas e exóticas, que são recomendadas para o plantio 

em áreas urbanas. 

 

3.2 Avaliação de alguns bairros  

 

O bairro da Jaqueira, apresentado na Figura 1, localiza-se na Região Político 

Administrativa 3 e abriga uma população residente de 1.591 habitantes, distribuída em uma 

área de 24 hectares, o que corresponde a uma densidade demográfica igual a 66,31 

habitantes/hectare. O valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios é de R$ 

11.339,79
1
. 

 

 
 

Fig. 1 Jaqueira, em Recife/PE. Fonte: Adaptado Google earth 

 

                                                 
1
Disponível em: < http://www2.recife.pe.gov.br/servico/jaqueira>. Acesso em 20-04-16. 

 

http://www2.recife.pe.gov.br/servico/jaqueira


O bairro da Jaqueira está compreendido entre os Setores de Reestruturação Urbana 1 e 3 da 

Área de Reestruturação Urbana – ARU. 

 
O Setor de Reestruturação Urbana 1 configura-se como área adensada 

construtivamente, diversificada em usos, com habitações predominantemente 

multifamiliares e com as principais vias saturadas em termos de fluxo, 

requerendo parâmetros urbanísticos capazes de contribuir para um melhor 

equilíbrio entre a área construída e a oferta de infra-estrutura viária. (RECIFE, 

2001) 

 

Para o SRU 1, os parâmetros são os seguintes: taxa de solo natural de, no mínimo, 30%; 

coeficiente de utilização de 2,5 a 3,5 e afastamento mínimo frontal que pode variar entre 

cinco e sete metros
2
. Em relação aos afastamentos mínimos laterais e de fundos, estes 

podem variar de nulo a 1,50m, no caso de edificações com até dois pavimentos e, para 

edificações acima de dois pavimentos, estes afastamentos mínimos devem ser iguais a 3,00 

metros. Nesse setor, os parâmetros coeficiente de utilização e gabarito relacionam-se 

diretamente com a categoria de dimensionamento das vias, ou seja, em função do 

dimensionamento médio de sua seção transversal. Em relação ao gabarito, este pode variar 

de 24 a 60m.  

 
O Setor de Reestruturação Urbana 3 configura-se como área que margeia o Rio 

Capibaribe e apresenta tipologia predominantemente unifamiliar, requerendo 

parâmetros urbanísticos capazes de conservar elementos singulares ainda 

existentes em termos de sua paisagem natural. (RECIFE, 2001) 

 

Para o SRU 3, os parâmetros são os seguintes: taxa de solo natural de, no mínimo, 60%; 

coeficiente de utilização de 2,0 e afastamento mínimo frontal que pode variar entre cinco e 

sete metros
3
. Em relação aos afastamentos mínimos laterais e de fundos, estes possuem os 

mesmos valores e condições que no SRU 1 e SRU 2. No SRU 3, independentemente da 

categoria de dimensionamento da via, só serão permitidas edificações com até 24m de 

altura. 

 

A Figura 2 apresenta o bairro de Parnamirim, que também se localiza na RPA 3, possui 

7.636 habitantes, distribuídos em 61 hectares de área, o que corresponde a uma densidade 

demográfica de 124,30 habitantes/hectare.  

 

O valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios é de R$ 10.712,06
4
. 

Parnamirim está compreendido entre os Setores de Reestruturação Urbana 2 e 3, da Área 

de Reestruturação Urbana – ARU. 

 
O Setor de Reestruturação Urbana 2 configura-se como área que apresenta um 

acelerado processo de transformação no que se refere ao uso e à ocupação do 

solo, requerendo parâmetros urbanísticos capazes de evitar um desequilíbrio 

entre área construída e oferta de infraestrutura e conservar elementos singulares 

ainda existentes em termos de sua tipologia arquitetônica. (RECIFE, 2001) 

 

                                                 
2
 No caso das avenidas Beira Rio, Conselheiro Rosa e Silva, Rui Barbosa, Parnamirim, 17 de Agosto, Estrada 

do Encanamento e Estrada do Arraial, o afastamento frontal não poderá ser inferior a oito metros. (Recife, 

2001). 
3
 Ver nota de rodapé 2. 

4
Disponível em: < http://www2.recife.pe.gov.br/servico/parnamirim>. Acesso em 20-04-16. 

http://www2.recife.pe.gov.br/servico/parnamirim


 
 

Fig. 2 Parnamirim, em Recife/PE. Fonte: Adaptado Google earth 

 

Para o SRU 2, os parâmetros são os seguintes: a taxa de solo natural deve ser de, no 

mínimo, 50%; o coeficiente de utilização deve variar entre 1,50 a 3,00 e o afastamento 

mínimo frontal, entre cinco e sete metros
5
. Em relação aos afastamentos mínimos laterais e 

de fundos, estes possuem as mesmas especificações constantes nos SRU 1 e SRU 3. Como 

acontece no SRU 1, aqui também, os parâmetros coeficiente de utilização e gabarito 

relacionam-se diretamente com a categoria de dimensionamento das vias, ou seja, em 

função do dimensionamento médio de sua seção transversal. À exceção do gabarito, todos 

os outros parâmetros têm uma relação direta com o maior favorecimento de implantação de 

vegetação arbórea, o que contribui com o fato desses bairros se encontrarem entre os 

bairros mais arborizados da cidade de Recife, em se tratando de bairros mais urbanizados
6
. 

 

A delimitação do bairro de Zumbi é mostrada na Figura 3. Localiza-se na Região Político 

Administrativa 4. Possui 6.033 habitantes e uma densidade demográfica de 148,22 

habitantes/hectare. O valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios é de R$ 

R$ 2.188,40, de acordo com a Prefeitura de Recife
7
.  

 

                                                 
5
 Ver nota de rodapé 2. 

6
 Ao norte de Recife, encontram-se a Unidade de Conservação da Natureza Dois Irmãos, que abriga o Parque 

Estadual de Dois Irmãos, a UCN Dois Unidos, que abriga a Reserva de Floresta Urbana Mata de Dois Unidos 

e aUCN Beberibe. 
7
Disponível em: < http://www2.recife.pe.gov.br/servico/zumbi >. Acesso em 20-04-2016. 
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Fig. 3 Zumbi, em Recife/PE. Fonte: Adaptado Google earth 

 

O bairro de Mustardinha, Figura 4, localiza-se na RPA 5. Possui 12.429 habitantes, 

distribuída em 63 hectares e uma densidade demográfica de 196,56 habitantes/hectares. O 

valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios é de R$ R$ 1.251,81
8
.  

 

 
 

Fig. 4 Mustardinha, em Recife/PE. Fonte: Adaptado Google earth. 

 

De acordo com a Lei nº 16176/1996 - Lei de Uso e Ocupação do Solo-LUOS, os bairros 

Zumbi e Mustardinha se encontram na Zona de Urbanização Preferencial - ZUP 1, área 

que possibilita alto potencial construtivo, compatível com suas condições geomorfológicas, 

                                                 
8
Disponível em: < http://www2.recife.pe.gov.br/servico/mustardinha >. Acesso em 21-04-2016. 
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de infraestrutura e paisagísticas. O Art. 66 dessa Lei trata a respeito da taxa de solo natural 

do terreno. Para a ZUP 1, esta taxa deve corresponder a 25%. Admite-se que parte desta 

taxa seja tratada com revestimento permeável, desde que as árvores existentes no terreno 

sejam preservadas, na proporção de 10m² por árvore, não podendo o somatório dos valores 

correspondentes às árvores exceder a 5% da área total do terreno. No Anexo 10 dessa Lei, 

pode-se observar que o coeficiente de utilização para a ZUP 1 é igual a 4. Os afastamentos 

iniciais mínimos são os seguintes; frontal, igual a 5m, laterais e fundos, para edificações de 

até dois pavimentos, podem ser nulos ou iguais a 1,50m e para edificações acima de dois 

pavimentos, os afastamentos laterais e fundos devem ser, no mínimo, três metros. 

Recomenda-se que sejam observados os requisitos especiais, constantes no Anexo 10. 

 

Através das figuras apresentadas, anteriormente, comparando-se os bairros Jaqueira e 

Parnamirim, localizados no perímetro da ARU, com Zumbi e  Mustardinha, na ZUP 1, em 

relação à quantidade de vegetação arbórea, é perceptível a acentuada diferença, entre eles. 

Há, nos dois primeiros casos, uma clara evidência de arborização, enquanto nos dois 

últimos bairros, uma vegetação rarefeita. É perceptível também que os tamanhos dos lotes 

são maiores nos bairros da ARU e menores nos citados da ZUP 1, além do que, a dimensão 

das caixas viárias (compreendendo as faixas de rolamento e calçadas) nesses últimos 

bairros é menor. Com menores larguras de calçadas, menor é a possibilidade de inserção de 

vegetação arbórea viária, principalmente as de médio porte, o que diminui, 

consideravelmente, o aporte aos benefícios da vegetação, à população usuária, à 

proximidade. Ressalta-se que todas as figuras foram apresentadas na mesma escala e com o 

Norte voltado para cima. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O acelerado processo de urbanização e do uso e ocupação do solo, baseados na supressão 

de áreas verdes e na impermeabilização do solo, destoam das premissas de um ambiente de 

qualidade. A implantação de novos espaços verdes é uma tarefa a ser pensada a longo 

prazo, pelos gestores públicos, pois a vegetação arbórea demanda, além da escala espacial, 

com todos os seus atributos físico-geográficos, necessários ao seu desenvolvimento, da 

escala temporal, para que os seus inúmeros benefícios sejam mensurados e percebidos pela 

população. Pode parecer paradoxal que espaços que mais precisem do verde urbano não 

estejam aptos a recebê-los, seja devido aos conflitos com redes de infraestrutura, seja pela 

inoperência do poder público em gerir o verde urbano já existente, bem como, relativo ao 

processo de (re)naturalização, visando a uma distribuição mais equitativa da vegetação.  

 

Em Recife, apesar dos avanços relativos à legislação, especificamente, quanto ao Plano de 

arborização e ao Manual de arborização, ainda há um grande descompasso entre o que é 

especificado e a sua materialização. Aliado a isso, há a recomendação de revisão da 

LUOS-Recife, para a ZUP 1, no que tange a alguns parâmetros construtivos, visando a 

uma maior adequação à implantação da vegetação arbórea, minimizando a diferenciação 

entre classes, considerando-se que o elemento vegetal agrega valor à propriedade, à sua 

proximidade. Cabe lembrar a importância do controle urbano para o verde urbano.  

 

As observações aqui apresentadas podem constituir referência para o planejamento, em 

Recife e em diferentes localidades, no sentido de multiplicar os benefícios ambientais,  

paisagísticos e sociais, com o intuito de configurar uma trama urbana suficientemente 

permeável, visando à sensação de conforto ambiental, principalmente, sob o viés térmico.  
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