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5. Paisagem do rio estruturando o Parque Capibaribe em Recife.
Luiz Goes Vieira Filho

Resumo.

A paisagem urbana do Recife foi se construindo e fixando épocas distintas, tendo 
o rio Capibaribe como um grande indutor da ocupação de uma cidade que se 
voltava para as águas, mas que, paradoxalmente, a partir do século XX, deixa 
de ter o rio como protagonista de sua história urbana. Em 2011 a Universidade 
Federal de Pernambuco iniciou um trabalho de valorização e requalificação 
do sistema hídrico da cidade e seu território urbano, com alunos do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo e por isso, foi incluída na programação oficial do Ano do 
Brasil na Holanda, participando de debates, palestras e exposições em Amsterdã, 
na sede da arcam-Architecture Center Amsterdam. A partir desta experiência, por 
solicitação da Prefeitura da Cidade do Recife, em 2013, a Universidade Federal de 
Pernambuco vem desenvolvendo o Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento mais 
Inovação (P&d+i) do Parque Capibaribe. A complexidade desse projeto demandou 
grupos de pesquisadores de diversos campos do saber, de várias universidades, 
inclusive internacionais, e interação com a população através de seminários, 
workshops, palestras e ativações. A problemática sintetiza a situação atual do 
meio ambiente urbano e natural, resultando na identificação de problemas, 
limitações e potencialidades na área de influência do projeto. As águas fazem 
de Recife, uma cidade aquacêntrica e estão presentes em toda parte: nos rios, 
canais, riachos, lagoas, lençóis freáticos, chuvas e no mar. A Zona Parque é a 
região de intervenção do parque Capibaribe, que foi definida a partir da premissa 
de que um parque linear seria inviável, sem a respectiva infiltração e interação 
com o tecido urbano do entorno. O encantamento é a construção de setores 
estratégicos do parque para o desfrute e apropriação da população, gerando 
identidade, empoderamento e cobrança por novos e resilientes espaços públicos. 

Palavras-chave: paisagem urbana, cenário, aquacêntrica, Parque Capibaribe.

Antecedentes.

A origem mais pretérita da cidade do Recife encontra-se na relação das águas sobre 
o território, que na disputa entre rios e mar consolidou uma planície estuarina, 
marcadamente ocupada pela vegetação pioneira dos manguezais, compondo um 
território plano cercado por colinas a oeste, como um grande anfiteatro. Engenhos 
de açúcar foram instalados nessas terras pelos colonizadores portugueses que 
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usavam os rios como rota de navegação de pessoas e mercadorias para o porto. 
Esse abrigo natural no extremo sul do istmo de Olinda, que era protegido do 
Oceano Atlântico pelos arrecifes, foi ocupado por um pequeno agrupamento de 
pescadores, comerciantes e marinheiros, a partir de 1537, denominados Povo 
dos Arrecifes, que deu origem ao nome da cidade do Recife. No século XVII, com 
a invasão holandesa, o Conde João Maurício de Nassau-Siegen ampliou a aldeia 
para a Ilha Antônio Vaz, através da construção de duas pontes e da implantação da 
Cidade Maurícia, seguindo o Plano Urbanístico de 1639, contendo traçado e teoria 
renascentista com arruamentos, lotes, espaços públicos e canais de drenagem 
integrados à natureza urbana.

Como afirmava Oliveira (1942, p.38) “aqui, o que não é água, foi água ou lembra 
água”, e entre estas águas, o rio Capibaribe sempre exerceu, notadamente até o 
final do século XIX, função estruturadora na morfologia desse território, quando 
a cidade se voltava para as águas pela navegação, pesca e paisagem. O início do 
século XX registra o declínio desta relação com o rio Capibaribe que passa a ser 
pano de fundo, ou fundo de quintais de residências que outrora se voltavam para 
desfrutá-lo como área de lazer ou para utilizá-lo como via de transporte. Estas 
funções foram perdidas já nas primeiras décadas do século XX, quando o rio 
começou a ser o lugar dos despejos de esgotos e do abandono, sendo, no máximo, 
visto como área potencial para se construir um sistema viário em suas bordas, 
que pudesse minimizar os problemas do caótico trânsito do Recife. 

Conscientes dessa história e da importância do rio Capibaribe para o Recife, em 
2011 professores das disciplinas de Projeto do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Pernambuco (ufPe) decidiram trabalhar a zona 
estuarina do Recife, caracterizada pela chegada dos rios Capibaribe, Beberibe e 
Tejipió e pela presença de um maciço manguezal com cerca de 215ha. O tema 
do projeto foi a requalificação dos bairros Pina, Boa Viagem e Imbiribeira, cujas 
bordas desafiavam possíveis propostas de integração desta massa vegetal ao 
cotidiano da vida urbana, decorrentes da proposta de implantação da Via Mangue 
pela Prefeitura do Recife, na borda de uma unidade de conservação caracterizada 
por um manguezal (Figura 1).

Esse tema foi de interesse da Arcam (Architecture Center Amsterdam) que em 
conjunto com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da ufPe, promoveu o 
evento “Recife Exchange Amsterdam” (rXa), realizado na programação oficial do 
Ano do Brasil na Holanda de 2011, que resultou em um projeto acadêmico e um 
ciclo de debates atrelado a uma exposição em Amsterdam, na sede da arcam. 
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No projeto, desenvolvido ao longo de um ano por alunos do terceiro e quarto 
semestres do Curso de Arquitetura e Urbanismo através de um processo de 
integração entre estudantes, professores e profissionais brasileiros e holandeses, 
foi possível trocar experiências e definir uma agenda de trabalho para consolidar 
essa prática, inclusive estabelecendo-se contato também por vídeo conferências.

Em um desdobramento do intercâmbio, o “Recife Pensando o Futuro” foi realizado 
em 2012, abrangendo uma série de palestras, exposição dos trabalhos e um 
workshop, coordenado pela ufPe e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Pernambuco (cau-Pe). 

Figura 1. Mapa do 
sistema hídrico, 

vegetação e 
zona parque e 

maquete digital do 
percurso sinuoso 

do Rio Capibaribe 
desenhando o 

território do Recife. 
Fonte: Projeto 

Parque Capibaribe, 
ufPe; Inciti.
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Além da ufPe e do cau, este desdobramento teve a participação da Fundação 
Joaquim Nabuco (fundarj), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (iPhan-Pe), Instituto de Arquitetos do Brasil (iab-Pe), Porto Digital, 
Prefeitura da Cidade do Recife (Pcr) e Governo do Estado de Pernambuco. 
Por cinco dias professores e técnicos holandeses e brasileiros estudaram a 
cidade e identificaram a força do Rio Capibaribe na paisagem do Recife, as 
suas conexões como eixo estruturador de um sistema composto por mais dois 
rios, o Beberibe e o Tejipió e 94 afluentes, canais e córregos e compreenderam 
como este sistema drena e desenha a cidade antes de correr para o mar. 
Um dos principais resultados deste trabalho foi o reconhecimento de que a 
cidade do Recife com sua estrutura hídrica espalhada por todo o território 
compõe o que se denominou de “árvore d’água”, tendo o Rio Capibaribe como 
tronco estruturador deste sistema, como mostra a Figura 1. A proposta é 
o aproveitamento dessa malha como canais de articulação social, através 
de estruturas lineares de circulação, com passeios, ciclovias e estruturas 
pontuais de concentração, com equipamentos e espaços públicos. Esse 
sistema de parques lineares se concretiza através do resgate, requalificação 
e renaturalização das margens, resultando num meio ambiente equilibrado, 
na melhoria da qualidade de vida da população e no tratamento da paisagem.

A árvore d’água se revelou como o eixo orientador de um planejamento de longo 
prazo tendo como meta o ano de 2037, quando o Recife completará 500 anos. 
Esse mote serviu de base para que o cau-Pe, ufPe e a sociedade civil organizada, 
através do Observatório do Recife e intg/tgi elaborassem o documento Recife 
500 Anos, visando reinventar a cidade para se tornar economicamente pujante, 
socialmente justa, ambientalmente equilibrada e espacialmente planejada em 25 
anos. Como 2012 foi um ano eleitoral esse registro foi apresentado e entregue 
a todos os candidatos a prefeito iniciando uma política pública participativa 
tendo a sociedade civil como protagonista. O governo municipal a partir de 
2012, considerando as aspirações apresentadas, estabeleceu cinco projetos 
estruturadores de sua gestão que são: 1- Plano de Drenagem; 2- Áreas Críticas; 
3- Centro Cidadão e 4- Parque Capibaribe.

Nesse contexto, é concebido o Projeto Parque Capibaribe como um grande 
desafio do século XXI para a reinvenção do Recife. A paisagem desse Parque da 
cidade incorpora 30 km de margens, com fauna e vegetação ciliar, formando um 
corredor ecológico. Essa realidade é formada por diversos locais aprazíveis, mas o 
desafio é a sua consolidação e expansão, o que envolve a gradativa requalificação 
e implantação de áreas verdes, espaços públicos e equipamentos urbanos, de 
acordo com as necessidades das pessoas (Figuras 2 e 4).
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Complexidade.

O Rio Capibaribe é uma das essências do território e da identidade do Recife, 
capital de Pernambuco, tendo norteado, historicamente, o desenvolvimento da 
cidade. No entanto, seu potencial paisagístico e integrador foram negligenciados 
durante décadas. Para retomar uma relação mais positiva entre o rio e os 
recifenses, promovendo vitalidade urbana e qualidade de vida, a proposta do 
Parque Capibaribe, vai se tornando realidade a partir de um convênio inédito 
entre a Prefeitura da Cidade do Recife, através da Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, e a ufPe, por meio do inciti-Pesquisa e Inovação Para as Cidades.

A reinvindicação inicial da prefeitura era apenas um parque linear, mas após uma 
leitura mais atenta do território, mostrou-se imperativa a necessidade de integrar 
os diversos riachos e canais, as reservas florestais e o entorno urbano, através de 
infiltrações na chamada zona parque, com aproximadamente 1 km de largura ao 
longo de todo o seu percurso, desde o bairro da Várzea até o centro do Recife. 
Essa intervenção na paisagem urbana compreende 42 bairros, comportando 
cerca de 445 mil habitantes e abrangência territorial de 7.744 hectares, propondo 
que o Rio Capibaribe se transforme em um eixo integrador de vários sistemas de 
âmbito ambiental, de mobilidade não motorizada, ruas compartilhadas, canais, 
praças e parques.

O projeto vem sendo desenvolvido por mais de 40 pesquisadores, distribuídos 
em 12 grupos de estudos de várias instituições de ensino, abrangendo as áreas de 
desenvolvimento sustentável, desenho urbano, mobilidade, botânica, biologia, 
estudos espaciais de morfologia, ergonomia, habitação, engenharia, arquitetura 
paisagística, sociologia, legislação, economia, história, acessibilidade e recursos 
hídricos. Foram desenvolvidas pesquisas empíricas sobre paisagem, biota (fauna 
e flora), águas, margens, história, morfologia, economia e aspectos jurídicos. 
Houve também um processo de convergência e negociação, inclusive com 
instituições internacionais de ensino, o qual segue em curso com a promoção 
de workshops, oficinas, debates, encontros, participação popular em eventos e 
consultas públicas.

Em 2014 destacam-se os workshops de Desenho Sustentável com a Oxford 
Brookes University, de Sistemas Naturais e Estruturação Global com a 
Universidad Politécnica da Catalunia, de Mobiliário Urbano com a FabLab. 
Também foi realizado um ciclo de debates denominado ‘Provocações Urbanas’ 
abrangendo diversos temas, tais como mobilidade, gestão, segurança, 
saneamento e jardins filtrantes. Em 2015 aconteceu a ‘Barqueata do 
Capibaribe’ em parceria com a associação de moradores ‘Por Amor as Graças’, 
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bem como festejos a beira-rio no dia das crianças com diversas atividades 
lúdicas. Apresentações específicas e temáticas do Parque Capibaribe foram 
realizadas em shoppings malls, escolas, órgãos públicos, comunidades, 
entidades civis, associações profissionais e de moradores.

Atualmente está sendo desenvolvida a ativação Capunga, com os alunos da 
Universidade Maurício de Nassau, comerciantes e moradores da área para servir 
de suporte à proposta de intervenção do parque no trecho entre as pontes da 
Capunga e do Derby.

O Perfil populacional considerado no projeto abrange todos os extratos sociais, os 
quais são provocados gradativamente, de acordo com as demandas de cada área 
específica da implantação do parque e das necessidades e anseios dos respectivos 
moradores e usuários.

A complexidade da cidade demanda todos esses estudos para que as diretrizes 
e intervenções estejam respaldadas em consonância com as necessidades da 
população, da infraestrutura urbana e do meio ambiente. Segundo Forman: 

Figura 2. Maquete 
digital da 
requalificação do 
Parque da Jaqueira, 
arquibancada de 
acesso ao rio e 
passarela para 
pedestres e ciclistas 
sobre as águas. 
Fonte: Projeto 
Parque Capibaribe, 
ufPe; Inciti.
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Transpondo o conceito à cidade considero a ecologia urbana como o estudo 
das interações entre organismos, estruturas construídas e o meio ambiente 
natural, onde pessoas estão agregadas dentro da cidade. Essencialmente, 
organismos são plantas, animais e micróbios; estruturas construídas são 
edifícios e ruas; e o meio ambiente natural é o solo, a água e o ar (Forman, 
2014, p. 312).

O escopo do projeto Parque Capibaribe também inclui o Plano de Urbanização e 
Resgate Ambiental-PURA, e uma legislação específica para a zona parque visando 
fornecer as diretrizes para intervenções urbanísticas a médio e longo prazo e 
garantir que os conceitos básicos do Parque Capibaribe sejam preservados por 
diferentes gestões governamentais.

Com as visões do Parque Capibaribe como promotor da integração sócio espacial, 
da recuperação ambiental e como articulador da mobilidade não motorizada, o 
PURA estabeleceu os seguintes princípios norteadores:

a) Soluções simples - Promover ações de transformação urbana e ambiental 
simples de baixo custo e com um forte poder de transformação social;

b) Negociar propostas - Negociar as propostas com os diversos atores sociais 
para conceber as ações em conjunto;

c) Inovação urbanística - Elaborar e promover soluções urbanísticas capazes 
de responder ao contexto de cada lugar, às necessidades de cada cultura e 
às demandas das futuras gerações;

d) Prototipagem - Elaborar soluções junto à população capazes de serem 
experimentadas para despertar o sentimento de pertencimento das pessoas 
com o espaço público;

e) Metabolizar- Transbordar os cuidados urbanísticos propostos para área 
de influência do Plano Urbano de Restruturação Ambiental do Parque 
Capibaribe de forma articulada com as demais bacias existentes na cidade 
do Recife e com as outras cidades.

Problemática.

O Recife vem crescendo sem um projeto de cidade para as pessoas e baseado no 
urbanismo rodoviário predominante nas décadas de 50-80 do século XX, quando 
o automóvel foi o grande catalisador do desenho urbano, através da construção de 
avenidas e viadutos, inclusive em sítios históricos a exemplo da descaracterização 
do entorno do Forte das Cinco Pontas. Pedestres e ciclistas foram negligenciados 
pelo sistema viário, resultando em calçadas estreitas, com arborização deficiente, 
espaços públicos tomados para estacionamentos, poluição sonora e do ar, e 



Diversas miraDas DesDe méxico y Brasil. [103]

insegurança. Riachos foram canalizados e espremidos por ruas ou ocupados 
por moradias informais prejudicando a drenagem natural e acabando com o 
ecossistema da mata ciliar (Figura 3). Isto se aproxima do que Farr afirma: “Apesar 
dos muitos benefícios que o urbanismo traz à terra, o urbanismo convencional 
elimina praticamente todos os sistemas naturais com os quais entra em contato” 
(2013, p.36). 

As margens do Rio Capibaribe também foram muito afetadas pela urbanização 
desenfreada e teve vários trechos ocupados por ruas do sistema viário beira-rio, 
um projeto que previa a implantação de duas vias marginais, com quatro faixas 
cada, ao longo de todo o rio. 

A vegetação existente nas margens do Capibaribe foi muito alterada ao longo 
do tempo e hoje tem uma predominância de espécies exóticas, embora ainda 
mantendo uma razoável cobertura vegetal que serve de habitat para a fauna 
presente. Animais como capivara (que deu o nome ao rio), jacaré e lontra habitam 
suas águas e bordas; saguins e diversos exemplares da avifauna vivem nas copas 
das árvores. Equipes de pesquisadores de botânica e biologia levantaram quase 
todas as espécies da fauna e flora existentes ao longo do rio, com o intuito de 
viabilizar o manejo desse ecossistema.

O desafio é a recomposição gradativa das espécies nativas da mata ciliar, visando 
consolidar o habitat da fauna existente, permitindo uma maior diversidade de 
espécies e restabelecendo o corredor ecológico ao longo do rio. Esse manejo 
objetiva também conectar as matas nativas da Várzea, a oeste, e de Dois Irmãos, 
ao norte, com o manguezal do Pina, ao sul.

Em vasto material iconográfico não foi observada a presença de mangue nas 
margens do Capibaribe e podemos deduzir que foi devido à profundidade do 
rio, que era navegável. Na segunda metade do século XX, com o assoreamento 
das margens, decorrente do desmatamento da mata ciliar e poluição das águas, 
criaram-se as condições ideais para o crescimento do mangue. 

Na década de setenta a prefeitura realizou um plantio de mangue nas margens 
assoreadas no bairro do Recife e ao longo da Rua da Aurora, tendo como consequência 
a proliferação da vegetação, levada pela correnteza, ao longo do trecho estuarino 
do rio, que se estende entre o porto e a BR 101. O que no início parecia ter um 
efeito negativo na paisagem urbana, pela barreira visual e de ventilação, resultou 
num longo corredor ecológico propiciando uma moldura verde e de grande beleza, 
principalmente para quem está navegando no rio. Esse extenso manguezal linear 
virou um patrimônio ambiental, exclusivo da cidade do Recife e com grande potencial 
de consolidar-se um roteiro lúdico para navegação (Figura 4).
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Águas.

O Recife é uma cidade com paisagens diversas, em que as águas predominam 
e refletem a sua rica história, bem como o respectivo impacto ambiental do 
crescimento urbano desordenado. Consequentemente a imagem da cidade, em 
todos os seus bairros, apresenta contrastes entre edificações históricas com 
entornos descaracterizados por prédios descomunais; entre rios e canais com 
margens ocupadas e águas poluídas; entre ruas e espaços públicos com pouca 
arborização e uso. Para o arquiteto e urbanista Roberto Montezuma, também 
coordenador do projeto, o Parque Capibaribe restitui a identidade aquacêntrica 
da cidade, fruto de um sistema natural único, integrando o rio a espaços verdes, 
tanto os já existentes quanto os que serão criados e envolvendo diversos 
bairros que o margeiam, redesenhando ruas, formas de ocupação e articulando 
transportes motorizados com pedestres, bicicletas e barcos.

A água é o suporte da vida e fundamental para o bem estar psíquico e espiritual do 
ser humano. Está presente em diversas formas na paisagem do Recife, tornando-
se o grande potencial a ser revelado para a melhoria da saúde e qualidade de 
vida da população. No entanto as pessoas têm percepções diferentes sobre os 

Figura 3. Ocupações 
irregulares nas 

margens do Rio 
Capibaribe, nos 

bairros de Iputinga, 
Coelhos e no Riacho 

Parnamirim. Foto: 
Luiz Vieira.
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corpos d’águas e precisam ser sensibilizadas através do reconhecimento do valor 
implícito desse grande patrimônio urbano, ambiental e paisagístico. 

Sidartha, depois de experimentar todas as possibilidades da existência humana 
alcança o nirvana em um rio, na Índia, como balseiro:

Carinhosamente, olhou a torrente das águas, o verde transparente, as 
linhas cristalinas de seu desenho misterioso. Notou que do fundo subiam 
pérolas luminosas, que na superfície flutuavam silenciosas bolhas de ar, 
que o espelho refletia o azul do Céu. Com milhares de olhos fitava-o o rio, 
olhos verdes, brancos, diáfanos, cerúleos. Como ele adorava aquelas águas! 
Estava encantado por elas. Sentia-se grato. Notava que no seu coração a 
voz tomava a falar. Despertada do sono, dizia-lhe: ‘Ama as águas! Não 
te afastes delas! Aprende o que te ensinam!’Ah, sim! Ele queria aprender 
delas, queria escutar a sua mensagem. Quem entendesse a água e seus 
arcanos -assim lhe parecia- compreenderia muitas outras coisas ainda, 
muitos mistérios, todos os mistérios. Nesse dia, porém, deparou-se-lhe 
apenas um único dentre os arcanos do rio, e este lhe abalou a alma. Viu que 
a água corria, corria, corria sempre e todavia estava lá, ininterruptamente, 
era sempre, a cada instante, a mesma e todavia se renovava sem cessar. 
Como explicar isso? Quem lhe dera desvendar esse mistério! (Hesse, 
1950, p.35).

O rio flui em movimento constante para o mar, no entanto existe um longo trecho 
dentro da cidade, que é estuarino e acompanha a variação da maré, renovando a 
água salobra e amenizando a poluição. 
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O fluxo da maré é um fluxo de energia, ainda que imperceptível, em que animais, 
ventos, chuvas, sol, vegetação, concreto, seres humanos a navegar, pescar, vivem 
do rio e de suas margens. Moradias nobres e moradias insalubres, ribeirinhas ou 
em palafitas se alternam em contrastes que fazem a cidade pulsar em um ambiente 
urbano em constante conflito entre a descaracterização e a requalificação da 
paisagem urbana: 

A paisagem não é mais vista como um cenário estático, mas mutável, que 
percebemos através de uma sucessão de quadros visuais; portanto, para 
ser interessante, os quadros devem ser dinâmicos e esconder surpresas, 
texturas, significados, vistas e relações visuais devem ser protegidas e 
ressaltadas (Del Rio, 1992).

O Rio Capibaribe é o grande eixo conector do Recife, desde os primórdios de sua 
história, dominando a paisagem urbana pela sua beleza e imponência, mas ainda 
não é reverenciado por grande parte dos cidadãos. O rio pode ser venerado ou 
visto apenas como obstáculo e essa mudança de mentalidade é um dos grandes 

Figura 4. As 
águas dominando 

diferentes unidades 
de paisagem na 

cidade de Recife tais 
como no Bairro da 
Madalena com os 

altos edifícios sobre o 
manguezal linear, na 
ilha do Bananal com 

a natureza plena e 
na Jaqueira com uma 
paisagem romântica. 

Foto: Luiz Vieira.
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desafios do Parque Capibaribe para que os espaços ribeirinhos sejam apropriados 
pela população. Consequentemente a percepção e identificação de locais nas 
margens do rio são fundamentais para que se tornem lugares especiais, um 
escape do agitado entorno urbano, de acordo com suas potencialidades de uso 
(Figura 4). 

Os espaços deverão se adequar às necessidades das pessoas, mas totalmente 
integrados aos diversos sistemas ambientais e urbanos tais como mobilidade, 
infraestrutura, mata ciliar e corredores ecológicos: “A difundida prática de planejar 
do alto e de fora deve ser substituída por novos procedimentos de planejamento 
de dentro e de baixo, seguindo o princípio: primeiro a vida, depois o espaço e só 
então os edifícios” (Gehl, 2013, p. 198).

Zona Parque.

Um dos destaques do trabalho é a criação da chamada Zona Parque, uma extensa 
área de transição, ao longo de toda a margem, entre a área urbanizada da cidade 
e a paisagem natural do Capibaribe. A ideia é que, ao entrarem nessa região, as 
pessoas se deem conta de que estão mudando de ambiente dentro do Recife, 
passando de locais agitados para espaços de convívio, lazer e contemplação, 
explica a arquiteta Circe Monteiro, também coordenadora do projeto, lembrando 
que o objetivo é que o Parque seja uma forma de o rio “se infiltrar” na cidade. Para 
dar essa noção, serão adotados parâmetros urbanísticos tais como rebaixamento 
de muros de imóveis vizinhos, ciclovias, passeios exclusivos para pedestres, ruas 
para automóveis com velocidade reduzida, vias de conexão entre os parques 
da cidade, pontos de acesso a transporte aquaviário e alamedas de serviços 
integrados. No pensamento de Farr:

Muitos dos novos empreendimentos imobiliários são criados pra 
desestimular a vida ao ar livre. As novas passagens urbanas são hostis 
aos pedestres e desestimulam o deslocamento a pé. [...] Essas escolhas 
de desenho urbano contribuem diretamente para a nossa epidemia de 
obesidade e provavelmente tem impacto na nossa saúde mental (Farr, 
2013, pp. 6-7).

O Parque Capibaribe é uma mudança de paradigma no Recife pela visão 
integradora dos diversos sistemas da paisagem urbana mesclando meio ambiente 
e infraestrutura, e atendendo às complexas necessidades sociais. No entanto, é 
fundamental a criação de áreas de convivência, que atraiam os cidadãos e resulte 
em uma vigilância espontânea do logradouro. O desafio é criar uma hierarquia 
espacial entre áreas públicas e privadas através de uma zona de transição de 
espaços semi-públicos e semi-privados que desperte no cidadão uma sensação de 
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pertencimento da sua casa, da sua rua e, consequentemente, do seu bairro e da 
sua cidade. Na visão de Gehl:

A identificação e o detalhamento da estrutura e a sensação de filiação 
em todos os níveis mencionados auxiliam a reforçar a sensação de 
segurança tanto para grupos quanto para indivíduos. Os moradores da 
área pensarão: agora minha cidade, meu bairro, minha rua, enquanto 
os visitantes pensarão: agora estou visitando outros indivíduos em suas 
cidades, seus bairros e suas ruas (Gehl, 2010, p. 102).

Nos setores residenciais dos bairros esta é a solução para que possamos vivenciar 
novamente a rua, com ciclovias, calçadas desimpedidas, arborizadas e rodeadas 
de jardins e pessoas. Nas centralidades comerciais dos bairros a solução é o 
uso misto das edificações com lojas, serviços, bares e restaurantes ao longo 
de largas calçadas com bancos, mesas, quiosques e árvores, integradas a ruas 
compartilhadas por carros e bicicletas (Figura 5).

Desta maneira, a rua transcende a simples função de via de circulação e passa a 
ser também um boulevar, uma rua parque, com identidade própria de lugar, vida 
comunitária e paisagem vibrante expressa por Mostafavi: “Uma das satisfações 
da vida urbana está no prazer de participar da diversidade, dos espaços do outro. 
É o espaço físico que oferece a infraestrutura necessária para formas de interação 
social, alternativas e democráticas” (2014, p. 48).

A estruturação da zona parque está baseada em cinco premissas de requalificação, 
renovação e implantação de vias e espaços públicos viabilizando o uso pela 
população, que são: chegar, abraçar, atravessar, percorrer e ativar.

A premissa chegar ao rio por vias parques, arborizadas, com amplo espaço 
para os pedestres, acessível, compartilhadas com carros e bicicletas ou com 
ciclovias resultará num percurso agradável e convidativo para se caminhar. 
Essas infiltrações urbanas permitem ampliar a área de influência do Parque, 
penetrando até ruas com maior vitalidade urbana, buscando assim trazer 
movimento para as margens. 

Propostas estratégias foram elaboradas para atrair movimento e vitalidade para 
o Parque através da identificação de equipamentos atratores de movimento 
situados próximos às margens ou em locais um pouco mais afastados, a exemplo de: 
(a) parques, praças e mercados; (b) identificação de vias de integração urbana, ou 
seja, as que recebem diariamente um fluxo intenso de movimento não motorizado 
e motorizado; (c) vias com relevância histórica com potencial turístico. 
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A premissa abraçar promove espaços capazes de permanência proporcionando 
atividades de lazer, de encontros e convivência dos cidadãos para brincar, olhar, 
comer, beber, relaxar, meditar, exercitar, ler, estudar e dançar. Dentro desta 
premissa são desenvolvidos dois conceitos de espaços: o conceito Praia –para a 
criação de espaços lineares, amplos e devidamente equipados para fortalecer a 
ocupação e o uso de pontos estratégicos das margens como espaço de lazer; e o 

Figura 5. Mapa da 
área de influência da 
Zona Parque, com 
as maquetes digitais 
das intervenções de 
chegar, atravessar, 
percorrer e abraçar. 
Fonte: Projeto 
Parque Capibaribe, 
ufPe; Inciti.
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conceito janela– para a criação de espaços em localizações que apresentem forte 
vocação para a contemplação da paisagem do rio. 

A contínua presença de vegetação nas duas bordas, que estrutura o importante 
corredor ecológico do rio Capibaribe paradoxalmente cria uma barreira visual 
que dificulta a percepção da presença do rio. O desafio da elaboração de espaços 
dentro do conceito janela reside na criação de artifícios que permitam conciliar 
essas duas necessidades: remover a vegetação para permitir que os cidadãos 
vejam o rio e ao mesmo tempo preservar e inclusive reforçar a continuidade do 
corredor ecológico.

A premissa atravessar diminui as distâncias entre pontos em localizações opostas 
na cidade, melhorando a interconexão da malha viária urbana. Poderá ser feito 
por meio de escultóricas pontes de pedestres e ciclistas, travessias de barcos, ou 
qualquer outra forma que permita as pessoas atravessarem com segurança de 
uma margem à outra. 

Conectar as margens direita e esquerda em locais estratégicos do Rio Capibaribe 
terá um efeito não somente local, mas também na estrutura global da cidade, pois 
o Rio Capibaribe, assim como outros corpos d´água, funciona como uma barreira 
no território urbano. Além disso, em mais da metade do seu curso na Cidade são 
poucas as conexões entre as margens. Logo, as travessias passarão a diminuir 
distâncias dentro de Recife.

A premissa percorrer compreende a criação de um elemento estruturador capaz 
de enlaçar a totalidade dos espaços dispersos ao longo das margens do rio e dotar 
todo o parque de um sentido de corpo único. Circular ao longo do rio em toda 
sua extensão urbana, por amplos passeios e ciclovias ora nas margens, ora nas 
passarelas dentro d’água, ora em passarelas por baixo das pontes existentes, mas 
também através de barcos e do sistema de transporte público fluvial é o almejado.

Adotar um desenho mais austero e simplificado para o eixo de circulação 
representa o desejo de criar momentos de tranquilidade, repouso e silêncio de 
forma a permitir que a paisagem do rio se manifeste com toda sua intensidade e 
desperte para si a atenção do público usuário. Trata-se de um gesto de reverência 
do projeto à paisagem. O percorrer promove um passeio ecológico, educativo e 
de lazer para o cidadão que se propõe a estar próximo às margens. Esta premissa 
está relacionada com a reconquista das margens do Rio Capibaribe.

A premissa ativar tem por objetivo a promoção de eventos culturais, 
sociais, esportivos e econômicos nos lugares do Parque Capibaribe visando 
incentivar o uso e a apropriação pela população. Também visa uma gestão 
comunitária e institucional, em parceria com a iniciativa privada, que garanta 
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o pleno funcionamento e uso dos espaços públicos, assim como sua gestão, 
segurança e manutenção.

O estudo da zona parque resultou no planejamento da requalificação de 51km 
de vias como ruas parques, na implantação de 45km de ciclovias e no aumento da 
área verde pública da cidade.

Encantamento.

Um dos grandes desafios de um projeto de longo prazo é que a população se 
aproprie e demande a sua implantação, em diferentes governos, com a avaliação 
da academia e da sociedade civil organizada. Essa é a única maneira de se 
evitar o engavetamento do Projeto Parque Capibaribe e garantir sua gradativa 
implantação, de acordo com as prioridades e possibilidades de investimento 
público e privado. Consequentemente, é preciso que as pessoas sonhem com 
o futuro, com a cidade parque, mas também é fundamental que as pessoas se 
encantem no presente, com as etapas do parque construídas.

O conceito do projeto procura revelar a paisagem do rio para que as pessoas 
se apoderem desse patrimônio através de intervenções pontuais que facilitem 
a permanência e o deslocamento. O fascínio das águas, blue space1, a apreensão 
da vegetação, greenspace, e o convívio com o entorno edificado, grayspace, são os 
grandes catalisadores desse processo de “renascimento” do convívio com o rio. 

A sustentabilidade é uma das diretrizes mais importantes do projeto urbanístico 
do Parque Capibaribe e visa conectar as pessoas com a natureza urbana, fomentar 
a biodiversidade, e incentivar atividades econômicas locais. Dar primazia para a 
mobilidade não motorizada de bicicleta, a pé, de skate, de patins e a remo, ou seja, 
o uso de material local, com grande durabilidade, iluminação de baixo consumo 
de energia e que tenha um mínimo de impacto na fauna local. Ainda, plantio 
de vegetação com predominância de espécies nativas, com pouca rega, baixa 
manutenção e implantação de compostagens em diversas áreas. Isto visando 
à conservação dos recursos naturais e retenção das águas pluviais através de 
jardins filtrantes e baixios de retenção e incentivo ao comércio e serviço informal, 
organização de cooperativas para coleta e reciclagem do lixo, hortas comunitárias 
e formação de jardineiros.

Foram projetados passeios e ciclovia margeando o rio, interconectando os 
espaços públicos, em que as pessoas poderão circular livremente e em segurança. 
Áreas de estar com bancos serão implantados a cada 200 metros para permitir 

1 Terminologia usada no workshop Recife Exchange Amsterdam RxA, 2011 (em Amsterdam) / 2012 
(no Recife), entre a ufPe e a arcam em que foi desenvolvido a metáfora do Recife como uma Árvore 
D´Água, devido ao sistema hídrico dos riachos, canais e rios.
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o descanso, principalmente dos idosos e pessoas com necessidades especiais. 
Todos os passeios e espaços públicos seguem as normas do desenho universal de 
acessibilidade, de acordo com as normas técnicas da ABNT NBR 9050 / 2015.

Nos locais em que não há espaço físico para implantação dos caminhos foram 
idealizadas passarelas sobre o rio, paralelas às margens, mas afastadas o suficiente 
para preservar a vegetação do mangue. Essas estruturas não causam impacto 
ambiental porque são montadas em estacas a cada 12 metros, fincadas através 
de bate-estacas flutuantes e com lajes alveolares pré-moldadas e transportadas 
em barcas pelo rio. As passarelas se tornaram uma alegoria do projeto Parque 
Capibaribe proporcionando às pessoas a oportunidade de “andar” sobre o rio e 
deslumbrar paisagens diversas desse imenso corpo d’água, além da observação 
da fauna abrigada pela vegetação ciliar.

Outra premissa do projeto é a requalificação dos espaços públicos existentes. 
Essa atitude é muito importante para o gradativo aumento dos estreitos espaços 
lineares existentes ao longo do rio e também pelo resgate de algumas áreas 
ribeirinhas ocupadas indevidamente (Figura 6).

Figura 6. 
Requalificação da 

Praça do Vitém, 
resgate das margens 

no Jardim do 
Baobá e ampliação 

da Praça Antônio 
Maria, integradas ao 

Parque Capibaribe, 
com píer flutuante, 

estação fluvial, 
ruas parques de 

infiltração, passeio e 
ciclovia percorrendo 
o rio. Fonte: Projeto 
Parque Capibaribe, 

ufPe; Inciti.
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No local de uma curva de quase 180º e junto ao Parque da Jaqueira, foi idealizada 
uma arquibancada, seguindo a topografia natural da margem e permitindo a 
aproximação da água do rio, inclusive com um píer flutuante. Esse espaço de 
contemplação também é de convivência, de leitura e de meditação, se espalhando 
pelos diferentes patamares arborizados (Figura 2).

Nas imediações da histórica estação de bonde Ponte D’Uchoa, na beira do rio tem 
um Baobá de rara beleza, com mais de duzentos anos e que estava confinado por 
muros de propriedades que ocupavam irregularmente a borda do rio. A prefeitura 
conseguiu resgatar uma faixa de 18 metros e foi feito o projeto Jardim Baobá, 
que está em execução e vai ser o marco zero do Parque Capibaribe. A equipe de 
ativação do parque em conjunto com os moradores, comerciantes e empresários 
locais está definindo o uso, manutenção e gestão desse espaço público. A equipe 
do projeto pretende pactuar a derrubada do muro de um restaurante vizinho ao 
jardim e instalar um quiosque de alimentos e bebidas para os usuários do parque. 
Outro espaço é o jardim Baobá que tem grande potencial de se tornar uma atração 
turística para visita àquela árvore nativa da África (Figura 6).

Essa fase do encantamento se consolidará com a implantação de três pontes para 
pedestre e ciclista, cujos projetos arquitetônicos devem resultar em estruturas 
escultórica e ser fruto de um concurso público internacional, completando as 
premissas conceituais do projeto piloto de chegar, abraçar, atravessar, percorrer 
e ativar.

Conclusão.

O projeto vai se moldando de acordo com as necessidades e reinvindicações dos 
cidadãos. Foi o que aconteceu numa área estratégica para o Parque Capibaribe, 
no bairro das Graças, onde estava prevista a implantação da via expressa beira-
rio, com quatro faixas de rolamento. Depois de exaustivo diálogo entre técnicos, 
instituição pública e moradores das Graças, a licitação já em andamento foi 
cancelada para atender às reinvindicações dos moradores que passaram a 
defender e incorporar uma das diretrizes do projeto Parque Capibaribe, ou seja, 
evitar qualquer nova rua nas margens do rio. Neste trecho foi desenvolvido o 
projeto de uma via parque, com passeios, praças e uma via compartilhada, de 
mão única, para carros e bicicletas, e arborização com vegetação nativa. Este fato 
pontual significou um grande êxito para a cidade, não só pelos benefícios que virão 
com o Parque em si, mas pelo significado social do processo de conquista de uma 
comunidade definindo os destinos de seu bairro. No caso do Jardim Baobá, que 
está em execução, a equipe de ativação do parque junto com a Secretaria do Meio 
Ambiente, vem trabalhando um conflito de interesses entre alguns empresários 
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locais, que defendem que este espaço público seja destinado para a circulação 
de veículos e áreas de estacionamento, exatamente no sentido inverso do que 
desejam os moradores do entorno e inúmeras pessoas que já começam a usufruir 
deste trecho do Parque. A polêmica já saiu em jornais e nas redes sociais, com 
vários depoimentos a favor das diretrizes do parque, principalmente no que se 
refere à mobilidade não motorizada. 

A falta de recursos financeiros é uma grande limitação para a implantação dos 
trechos pilotos da fase de encantamento e a Prefeitura está tentando viabilizar 
fundos em diversas frentes, a exemplo da participação no “Climate Finance 
Matchmaker Workshop”, que aconteceu em Washington, dc, eua, em Maio de 
2016 e teve por objetivo explorar oportunidades de financiamento, por potenciais 
investidores internacionais, em mitigações por crédito de carbono, decorrente da 
implantação gradativa do Parque Capibaribe. Espera-se, cada vez mais, que este 
projeto possa revelar o desejo da população para o Recife do futuro virar uma 
cidade parque e só assim, independente de quaisquer gestões públicas municipais, 
possa ser gradativamente implantado e apropriado pela população. 
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