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A CIDADE ANFÍBIA POR JOSUÉ DE CASTRO
...essa planície constituída de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e 
pauis, envolvidos pelos braços d’água dos rios que, rompendo passagem 
através da cinta sedimentar das colinas, se espraiam remansosos pela 
planície inundável. Foi nesses bancos de solo ainda mal consolidado - 
mistura ainda incerta de terra e de água – que nasceu e cresceu a cidade 
do Recife, chamada de cidade anfíbia. (JOSUÉ DE CASTRO)

O CONCEITO
O mangue surge como elemento norteador, como caminho para se 
atravessar o rio e integrar suas margens.
Inspirado na cidade anfíbia de Josué de Castro e na Manguetown de 
Chico Science e Nação Zumbi surge o conceito das passarelas. A poesia 
de João Cabral de Melo Neto no Cão Sem Plumas, a Travessia de João 
Guimarães Rosa e a alma=lama de Gerusa Leal se unem ao conceito 
complementando sua representatividade estética.
O resultado da adoção desse partido foi a criação de percursos mais 
estreitos e descontínuos, que possam se misturar aos elementos 
naturais já encontrados no local e que tragam poucos danos ao 
manguezal existente, onde a experiência de passar por entre as árvores 
do mangue seja apreciada por todos.
A ideia é de integração, inspirada na biofilia, na biomimética e nas 
experiências sensoriais. As passarelas propostas não foram pensadas 
para se sobressaírem na paisagem, mas para fazerem parte dela de 
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forma integrada e respeitosa com a finalidade de estimular o contato com 
o mangue e o rio a partir da, e principalmente, durante a travessia, 
incentivando o reconhecimento dessas áreas e a valorização da 
mobilidade ativa.
Elas foram pensadas com uma margem tronco, de acesso mais direto e 
retilíneo e com outra margem denominada raiz na qual a passarela se 
divide em ramificações mais estreitas e se distribuem de forma orgânica, 
por entre a vegetação existente, espraiando a chegada pelo território.
Unindo essas estratégias adotadas tanto na margem tronco quanto raiz, 
foi possível desenvolver um equipamento que dialogue com as duas 
margens do rio, possibilite a conexão entre elas e configure na travessia 
um lugar em si.
As premissas do Parque Capibaribe são elementos fundamentais 
presentes na proposta, os verbos CHEGAR, ATRAVESSAR e ABRAÇAR 
justificam o conceito adotado e a escolha dos materiais, desenhos e 
usos, as propostas se unem aos projetos executados e planejados pelo 
Parque.
No percurso das passarelas foram criados espaços que estimulem a 
vivência e contato com a natureza, com locais para contemplação, 
equipamentos para a população foram pensados na margem próxima a 
comunidade de Santa Luzia.
Para a escolha dos materiais e estrutura foram consideradas questões 
quanto à durabilidade, disponibilidade no mercado, trabalhabilidade, 

custo e simplicidade do produto, isso porque o equipamento proposto 
não tem como objetivo se destacar na paisagem, mas realçar a beleza de 
seu entorno e reforçar a integração entre as margens.
As passarelas propostas são desenvolvidas em harmonia com os 
elementos naturais existentes, anseios da população e as necessidades 
de uma boa travessia com foco na mobilidade ativa. 
A vista a partir do rio, de quem está barco, também foi pensada e 
valorizada, a passarelas atravessam o rio de forma discreta, com 
estrutura metálica leve e treliças vazadas, o guarda-corpo em aço com 
tela permite transparência e os pilares desalinhados inspirados nas 
irregularidades do mangue complementam o conjunto. 
A acessibilidade universal foi respeitada com o rebaixamento de 
calçadas e inserção de pisos táteis, não existência de barreiras, rampas 
suaves e legibilidade urbana baseada na simplicidade. Para que todas as 
pessoas possam utilizar o espaço com segurança e conforto.
O partido adotado pretende instigar e revelar uma forma alternativa de 
projetar travessias e parques na cidade, buscando soluções que aten-
dam a população usuária em conjunto com as possibilidades fornecidas 
pelos elementos naturais tão singulares da região, para assim, tornar a 
cidade anfíbia do Recife em uma verdadeira cidade parque.

alma = lama 
O Capibaribe se veste do Recife 
O recife se despe no Capibaribe 

Há muito mais que alma neste mangue 
Gerusa Leal.

Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se 
dispõe para a gente é no meio da travessia. 

João Guimarães Rosa.
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