O OBSERVATÓRIO DO RECIFE
MISSÃO

PRINCÍPIOS

Mobilizar a sociedade para selecionar, propor e
monitorar um conjunto de indicadores e metas que
se constituam numa agenda de desenvolvimento
sustentável para o Recife e que levem a
transformá-la numa cidade melhor para se viver,
socialmente justa, ambientalmente equilibrada e
economicamente viável.

Exercício de cidadania
Exercer de modo ativo e responsável, os direitos e deveres de cidadãos,
acompanhando a atuação do poder público, relativa à sua responsabilidade e competência para com a gestão pública.

OBJETIVOS
Estimular a efetiva participação da sociedade
civil na elaboração depropostas:
(a) focadas na melhoria da qualidade de
vida da cidade;
(b) orientadas para um desenvolvimento
sustentável;
(c) que ampliem a inclusão social.
Acompanhar permanentemente indicadores
que contribuam para odesenvolvimento sustentável do Recife e monitorar seu desempenho em relação a atuação do poder executivo
municipal.
Sensibilizar o cidadão recifense para uma participação ativa em prolda nossa cidade; ser um
espaço para análise e debate sobre a cidade,
buscandoinfluenciar a administração pública.
Contribuir para a eficácia e a transparência das
políticas públicas.
VISÃO
Estar consolidado como movimento capaz de
mobilizar o maior número possível de atores
sociais, com uma prática estabelecida de monitorar
e disseminar informações sobre indicadores,
influenciando na formulação das políticas públicas
municipais.

Isenção político-partidária
Não apoiar nenhum partido ou personagem político, mantendo-se isento
em relação a quaisquer grupos específicos.
Transparência
Ter posicionamentos claros e públicos e promover ampla e contínua disseminação de informações.
Consistência
Formular propostas e avaliações fundamentadas em fatos e dados, com
apoio na expertise de profissionais ou grupos que trabalham na consolidação de conhecimentos específicos.
Equidade
Defender o equilíbrio dos direitos de todos os grupos de cidadãos, definido
por quaisquer condições ou opções, na busca de parâmetros de justiça social.
Solidariedade
Ser responsável pela promoção do bem comum e pela melhoria da qualidade de vida dos menos favorecidos.
Liberdade de opinião
Assegurar amplo direito à voz e manter um canal de diálogo aberto para
qualquer manifestação de opinião.
Inclusão
Estimular a participação de todos e estar aberto a interesses múltiplos
que sejam convergentes com os princípios do movimento.
Legalidade
Agir de acordo com os parâmetros da lei, com visão crítica e disposição
propositiva em relação a melhorias na legislação.
Exemplaridade
Promover ações ou posicionamentos que sejam exemplo do exercício da
consciência cidadã e de práticas democráticas.

PARA ENTENDER OS INDICADORES
Como organizamos isso tudo?
Para chegar a esta publicação, com todos esses
dados sobre a cidade do Recife, o ODR estruturou
todo o trabalho a partir de dois eixos de estrutura:
da base técnica dos indicadores do
Programa Cidades Sustentáveis (www.
cidadessustentaveis.org.br/indicadores) ,
que já são nacionalmente reconhecidos
para promover uma avaliação dos diversos
aspectos da qualidade de vida e da garantia
de direitos de uma população;

a partir de uma proposta técnica de indicadores reconhecidamente fortes para
avaliação dos diversos aspectos da qualidade de vida e da garantia de direitos
da população na cidade do Recife, aqueles com forte possibilidade de subsidiar as
discussões sobre as políticas públicas, no
contexto das realizações governamentais
que permitissem impactos reais etransformadores da vida do recifense.

Ambos os critérios foram discutidos e validados por todos os Grupos de
Trabalho (GTs) temáticos do Observatório do Recife, que consideraram que:
O exercício feito pelos grupos de trabalho contemplou uma ampliação
dos indicadores em quase todos os eixos analisados pelo Observatório
do Recife em relação à publicação do ano anterior, incorporando todos
que tinham forte chance de disponibilidade dos dados no contexto
municipal.

Ao mesmo tempo foi observada a existência, em fontes oficiais, das
estatísticas selecionadas e sua possibilidade de medição e período
disponível.

EIXOS ANALISADOS:
Gestão e Governança >> Saúde >> Educação >> Trabalho, Renda e Desigualdade
>> Segurança >> Mobilidade >> Espaço Urbano >> Juventude >> Cultura >> História
>> Turismo >> Meio Ambiente
Em cada um dos temas, foram apresentados os dados mais recentes
possíveis, objetivando gerar um retrato atualizado da cidade. A escolha de
fontes oficiais de informação permite a atualização regular de todos os
dados e possibilitando estabelecer uma cultura de “gestão por indicadores”,
isto é, com formas objetivas precisas de medição, priorizando, sobretudo, a
continuidade e veracidade da informação.

PARA ENTENDER OS INDICADORES
Leitura do Indicador

Inovações Recentes:

Para representação do movimento realizado
pelo indicador, no que se refere à melhoria, piora
ou variação pouco expressiva, optou-se pela
horizontalização dos indicadores, em um gráfico de
fluxo que indica sua melhora ou piora.

Indicação sobre a POLARIDADE do indicador:

Apontando para cima a
situação melhorou com
uma variação igual ou
superior a 5%.

Na horizontal a variação
foi considerada pouco
expressiva, com uma
variação para melhor ou
para pior inferior a 5%.

QUADRO RESUMO sobre o comportamento do indicador no último ano
analisado comparativamente ao ano imediatamente anterior.

Composição das Despesas Orçadas para Função Educação
Despesas Correntes

Apontando para baixo:
a situação piorou com
uma variação igual ou
superior a 5%.

Nota-se que dependendo da natureza do indicador,
a melhora da situação se dá com a diminuição do
número (por exemplo, a taxa de mortalidade infantil
se torna melhor quando diminui). Em outros casos,
a melhora se dá com o aumento do número (são
exemplos disso o IDEB e o percentual de cobertura
de esgoto: quanto maior melhor).

Despesas de Capital TOTAL

R$ 450.222.000

R$ 35.689.000

R$ 485.911.000

R$ 476.227.000

R$ 31.623.000

R$ 507.850.000

R$ 579.226.000

R$ 66.844.000

R$ 646.070.000

R$ 625.283.500

R$ 40.606.500

R$ 665.890.000

R$ 688.583.500

R$ 45.966.000

R$ 734.549.500

POR QUE
MONITORAR
INDICADORES DE
MEIO AMBIENTE?
A atual preocupação sobre as consequências da utilização cada vez mais
intensa e generalizada dos recursos naturais e do meio ambiente global, é
uma demanda urgente da sociedade. A marca do século passado foi o grande
crescimento demografico e das atividades socioeconômicas, bem como uma
significativa concentração geográfica em áreas urbanas. A preocupação com os
resultados a médio e longo prazo das ações adotadas para conter a degradação
ambiental reside na necessidade de ajustes fundamentais para as futuras
configurações baseadas estratégia de desenvolvimento para uma nova exigência: a
sustentabilidade ambiental do crescimento e melhoria qualidade de vida.
Os indicadores de sustentabilidade têm como objetivo fornecer um retrato da
situação de forma simples, que defina a própria ideia, apesar da incerteza e da
complexidade inerente ao processo. O objetivo dos indicadores deve ser a redução
da distância entre o conceito abstrato de sustentabilidade e a constante tomada de
decisões no processo de desenvolvimento.

MELHOROU

RESULTADO
RESUMO
DESEMPENHO
EM 2014

Esgotamento sanitário (índice de atendimento com rede de esgoto)
Rede urbana de água
Perda de água tratada
Cobertura de coleta de lixo
Inclusão de catadores no sistema de coleta seletiva
Quantidade de resíduos sólidos per capita
Reciclagem de resíduos sólidos
Resíduos depositados em aterros sanitários
Qualidade da bácia hidrográfica
Balneabilidade das praias

VARIAÇÃO
POUCO
EXPRESSIVA

PIOROU

NÃO FOI
POSSÍVEL
AVALIAR

DESEMPENHO
EM 2014

MELHOROU
VARIAÇÃO
POUCO
EXPRESSIVA

NÚMERO DE
INDICADORES

4

NÚMERO DE
INDICADORES

3

NÃO FOI
POSSÍVEL
AVALIAR
NÚMERO DE
INDICADORES

3
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Esgotamento
sanitário (índice de
atendimento com
rede de esgoto)
Corresponde ao percentual de domicílios atendidos com esgotamento
sanitário na cidade do Recife.

38,69%

35,20%

35,50%

36,62%

36,36%

Fonte:
Ministério das
Cidades SNIS

O índice de atendimento com rede
de esgoto corresponde a 38,69%
dos domicílios da capital recifense,
situação do último dado referente ao
ano de 2014. Ao longo de cinco anos
não ocorreu avanço significativo neste
indicador, na verdade o percentual
oscilou muito pouco, saindo de 35,20%
em 2010 para 38,69% em 2014. Diante
de um quadro de proliferação de
doenças propagadas pelo mosquito
pelo mosquito Aedes aegypti – dengue,
chikungunya e vírus da zika, ligado à
microcefalia, é preocupante o fato de
que mais de 60% dos domicílios da
cidade ainda carece de rede coletora
de esgoto.

INDICADORES DO RECIFE 2016 | MEIO AMBIENTE

Rede urbana
de água
Corresponde ao percentual de domicílios urbanos sem ligação com a rede de água.

16,42%

16,73
17,02%
17,10%
17,70%

Fonte:
Ministério das
Cidades SNIS

A rede de abastecimento de água ainda deixa de atender 16,73% das casas
do Recife. É esse o percentual informado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),
relativo ao ano de 2014. Observa-se
que no período não ocorreu variação
significativa para uma situação de
melhoria ou piora desse indicador. Importante ressaltar que o atendimento
pela rede formal aumenta a expectativa sobre o consumo de uma água
potável de melhor qualidade, com menor incidência de doenças de veiculação hídrica, por exemplo, no entanto,
é preciso investir na ampliação desse
atendimento para todos os domicílios.
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Perda de
água tratada
Corresponde ao percentual de água perdida no sistema de distribuição.

49,82%

51,88%

59,85%

64,33%

70,70%
Fonte:
Ministério das
Cidades SNIS

O desperdício de água tratada, oriunda do sistema de abastecimento formal, voltou a subir. Em 2014 o percentual de perda no município foi 51,88%
do volume de distribuição, ainda é
bastante elevado. Boa parte do desperdício ocorre, sobretudo, por vazamento no reservatório, na própria
rede de distribuição e também pela
existência de ligações irregulares. O
elevado desperdício de água compromete o abastecimento dos domicílios
com atendimento regular e inviabiliza
o atendimento daquela parcela que
ainda não dispõe de abastecimento.
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Matrículas de
em creche
Cobertura
da Rede
coleta
de Pública
lixo
Corresponde ao percentual
de domicílios
urbanosem
sem
coleta da
de Rede Pública de
número absoluto
de matrículas
creches
lixo
no município
Ensino
do Recife.do Recife

2,14%

N/D

N/D

N/D

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

10.078

N/D

N/D

N/D

N/D

VALOR ABSOLUTO

N/D

Fonte:
Censo 2010/IBGE

Esse indicador tem como fonte o Censo Demográfico do IBGE, com última
referência na pesquisa realizada em
2010 e diz respeito ao percentual de
domicílios na cidade do Recife que não
dispõe do serviço de coleta de lixo. De
acordo com o censo, 10.078 domicílios
ainda não possuem o serviço, o que
representa, em termos percentuais,
2,14% do total de domicílios da capital
recifense.
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Inclusão de
catadores no
sistema de coleta
seletiva
Corresponde ao percentual de catadores incluídos no sistema de coleta seletiva, em
relação ao número total de catadores no município do Recife.

4,47%

VALOR ABSOLUTO

N/D

N/D

3,26%

3,26%

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

N/D

73

73

N/D

100

Fonte:
Prefeitura da Cidade
do Recife

Neste indicador observa-se que deve
haver um esforço ainda maior para
implementação do sistema de coleta
seletiva. A estimativa da prefeitura
municipal é de que o Recife possuía,
aproximadamente, 2.242 pessoas
trabalhando com coleta e manipulação
do lixo, sendo que apenas 100 estão
cadastradas no sistema de coleta
seletiva do município, ou seja, um
percentual de 4,47% recebe as
orientações importantes para uma
destinação correta do lixo, segundo o
tipo de resíduo gerado.
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Quantidade de
Matrículas
em creche
resíduos
sólidos
da Rede
per
capitaPública
Corresponde aaomédia
de resíduo
urbano,
em quilos,
por
habitante,
por mês,
número
absoluto
de matrículas
em
creches
da Rede
Pública de
no
município
do
Recife.
Ensino do Recife.

N/D

VALOR ABSOLUTO

N/D

N/D

VALOR ABSOLUTO

N/D

42,67

51,3

VALOR ABSOLUTO

42,67
VALOR ABSOLUTO

69,0

51,3

VALOR ABSOLUTO

69,0

Fonte:
Prefeitura da Cidade
do Recife

A produção per capita do resíduo gerado no município foi de 51 kg em 2014,
e representou uma redução de quase
18 quilos, por habitante, quando comparado ao volume gerado em 2013. De
polaridade quanto menor melhor, o indicador evoluiu com melhoria neste último ano. As ações de conscientização
da população para um consumo eficiente e de maneira ambientalmente
sustentável, como também as medidas
que estimulem a gestão adequada dos
resíduos, destinando maior volumepara a reciclagem, devem ser priorizadas.
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Matrículas em
Reciclagem
de creche
da Rede sólidos
Pública
resíduos
Corresponde a média de resíduo urbano, em quilos, por habitante, por mês,
no município do Recife.

1,37%

VALOR ABSOLUTO

1,37%

0,48%

VALOR ABSOLUTO

0,48%
N/D

N/D

0,14%

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

N/D

N/D

0,14%

Fonte:
Prefeitura da Cidade
do Recife

Ainda é muito pequeno o volume de
resíduos destinados ao sistema de
reciclagem. Apenas 1,37% do volume
gerado. Mesmo assim, é importante destacar que em relação ao ano
anterior foi observada uma situação
de melhoria do indicador. Sua polaridade, quanto maior melhor, aponta
para a necessidade de ampliar o volume de resíduos cujo destino é a reciclagem e reutilização dos recursos,
evitando o desperdício e promovendo a gestão sustentável.
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Resíduos
depositados em
aterros sanitários
Corresponde ao percentual de resíduos da cidade que é depositado em aterros
sanitários, em relação ao total de resíduos gerados no município do Recife.

2,14%

N/D

99,79%

99,52%

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

10.078

N/D

66.214.060

N/I

98,63%

VALOR ABSOLUTO

N/I

Fonte:
Prefeitura da Cidade
do Recife

Cabe a administração pública
municipal a responsabilidade de
gerenciar os resíduos sólidos, desde
a sua coleta até a sua disposição
final, que deve ser ambientalmente
segura. Todo resíduo coletado pela
Empresa de Limpeza Urbana é
descarregado em aterro sanitário,
exceto o volume da coleta seletiva
que é descartado dos núcleos de
triagem apoiados pela Prefeitura do
Recife. Sua polaridade quanto menor
melhor, diz respeito ao fato de que
cada vez mais é preciso investir no
processo de reciclagem dos resíduos,
bem como de diminuição do volume
gerado pela população. No Recife o
percentual de resíduos destinados
aos aterros é bastante elevada.
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Qualidade da bacia
hidrográfica
Corresponde ao resultado da aferição da qualidade da água do Rio Capibaribe
nos trechos selecionados.

Ponte da Avenida Caxangá
FEVEREIRO

ABRIL

JUNHO

AGOSTO

OUTUBRO

DEZEMBRO

2010

MUITO
POLUÍDO

POLUÍDO

N/D

MUITO
POLUÍDO

POLUÍDO

POLUÍDO

2011

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

POLUÍDO

2012

N/D

POLUÍDO

N/D

N/D

N/D

N/D

Ponte na rua Eng. Abdias de Carvalho (Ilha do Leite)
FEVEREIRO

ABRIL

JUNHO

AGOSTO

OUTUBRO

DEZEMBRO

2010

MUITO
POLUÍDO

POLUÍDO

N/D

MUITO
POLUÍDO

MUITO
POLUÍDO

MUITO
POLUÍDO

2011

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

MUITO
POLUÍDO

2012

N/D

MUITO
POLUÍDO

N/D

N/D

N/D

N/D

Fonte: Agência Estadual de
Meio Ambiente – CPRH

A poluição do rio tem como referência local o trecho da ponte da Avenida Caxangá e a ponte da Ilha do Retiro,
no município do Recife. A última medição realizada em 2014 detectou que
o rio estava poluído, situação que vem
se repetindo em anos anteriores. De
uma forma geral o rio tem apresentado sempre um estado de “poluído” ou
“muito poluído” em todas as medições
realizadas.
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Matrículas em creche
Balneabilidade
da Rede
das
praiasPública
Corresponde ao percentual de qualidade própria e imprópria das praias no total de
médias semanais de balneabilidade.

% PRÓPRIO
ESTAÇÃO

BAIRRO

% IMPRÓPRIO

% PRÓPRIO

% IMPRÓPRIO

% PRÓPRIO

% IMPRÓPRIO

ENDEREÇO

2010

2012

2015

REC-10

Pina

Av. Boa Viagem,
6958 - Posto 15

100

0

100

0

100

0

REC-20

Pina

Av. Boa Viagem,
5868 - Posto 14

96

4

100

0

100

0

REC-30

Pina

Av. Boa Viagem,
5000 - Posto 12

96

4

100

0

100

0

REC-40

Boa Viagem

Av. Boa Viagem,
3672 - Posto 10

100

0

100

0

100

0

REC-50

Boa Viagem

Av. Boa Viagem,
2840 - Posto 8
(Padaria Boa Viagem)

98

2

100

0

100

0

REC-60

Boa Viagem

Av. Boa Viagem,
1320 - Posto 5
(2º Jardim)

100

0

98

2

100

0

REC-70

Boa Viagem

Av. Boa Viagem,
978 - Posto 4

94

6

100

0

100

0

REC-80

Boa Viagem

Rua Com. Moraes
c/ Eng. Antônio de
Góes - C. Americano

51

49

16

84

0

100

REC-97

Boa Viagem

Em frente ao
Iate Clube

75

2

78

21

0

100

Fonte: Agência Estadual de
Meio Ambiente – CPRH

A condição de banho nas praias do
Recife deve ser constantemente monitorada pelos órgãos competentes,
de maneira a garantir que toda a
população possa usufruir desse importante instrumento de lazer, sem
risco para a sua saúde. Em 2015, dos
nove trechos avaliados, sete estavam 100% próprias para o banho, e
outros dois trechos foram considerados impróprios para o banho.
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