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1. APRESENTAÇÃO 

Com o objetivo geral de criar novos eixos de travessias de mobilidade ativa ao longo do Rio 

Capibaribe, um dos principais corpos d'água da Cidade do Recife, a Agência Recife para 

Inovação e Estratégia (ARIES) promove, em parceria com o Núcleo de Gestão do Porto Digital 

(NGPD), o Travessias Capibaribe - Concurso Nacional de Passarelas no Recife. 

O Concurso é uma iniciativa do Projeto CITinova, que visa fomentar o planejamento urbano 

integrado e tecnologias inovadoras para cidades sustentáveis, desenvolvendo ações e estudos 

na Cidade do Recife, se ancorando em instrumentos de planejamento de longo prazo, a 

exemplo do Plano Recife 500 Anos e o Projeto Parque Capibaribe. 

O Parque Capibaribe é uma política de desenvolvimento urbano que prevê um sistema 

integrado de parques e a recuperação ambiental das margens do Rio Capibaribe, 

compreendendo-o como corredor ecológico e de mobilidade ativa. A partir dos conceitos do 

Parque, busca-se construir alternativas para atravessar o Capibaribe, de forma a conectar as 

duas margens. O Travessias Capibaribe - Concurso Nacional de Passarelas no Recife 

dará início a um conjunto de passarelas previsto pelo Parque Capibaribe, estimulando a 

mobilidade ativa, a adoção de novos hábitos para diminuição da emissão de CO2 e a 

ampliação da conexão entre bairros e comunidades, melhorando o acesso a oportunidades e 

serviços através de passarelas exclusivas para pedestres, ciclistas e outros modais ativos.  

 

2. O CONCURSO COMO CAMINHO PARA CONTRATAÇÃO 

Como forma de alcançar o melhor resultado no processo de seleção da proposta e contratação 

do Projeto Executivo para esta intervenção, optou-se por realizar um certame seguindo os 

moldes da modalidade Concurso regido pela Norma Interna 01-2001 (Regulamento de 

Contratações, Compras e Alienações) do Núcleo de Gestão do Porto Digital e, 

subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações, em 

especial o art. 13, § 1º. 
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O Concurso é considerado a forma mais ética, transparente e democrática de contratação de 

obras públicas, visto que seu processo de divulgação é mais amplo e o julgamento das propostas 

é feito com base na qualidade técnica das soluções apresentadas e na sua adequação a critérios 

previamente estabelecidos.    

A 20ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), realizada em Paris em 1978, recomendou a todos os países membros 

que adotassem o concurso público como forma de licitação para a contratação de projetos de 

Arquitetura e Urbanismo, sendo o Brasil signatário desse documento.  

Os resultados dos projetos executados por meio desse tipo de contratação no país se destacam 

em desempenho, custo-benefício e qualidade espacial, porém a modalidade ainda é pouco 

explorada e carece de iniciativas inovadoras no campo da sustentabilidade e redução das 

desigualdades (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 10 e 11, propostos pela Agenda 

2030 da ONU). 

 

3. OBJETO DO CONCURSO TRAVESSIAS CAPIBARIBE 

3.1 O objeto do Concurso consiste na apresentação de um Anteprojeto de Arquitetura e 

Urbanismo com Solução Estrutural para duas passarelas (aqui denominadas Passarela 

01 e Passarela 02) e seu entorno imediato (Cabeceiras A, B, C e D), que deverão ser 

projetadas para permitir que pedestres, ciclistas e usuários de outros modais ativos 

possam cruzar o Rio Capibaribe em dois trechos da cidade. 
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Figura 1: Trechos de intervenção do Travessias Capibaribe.  
Autor: ARIES. Ano: 2022. 

 
 

3.1.1 O Trecho I, composto pela Passarela 01 e pelas Cabeceiras A e B, está 

localizado entre a Praça Compositor Antônio Maria e a Rua Marcos André, nos 

bairros de Santana e Torre, respectivamente (Anexo 5.2 do Edital). 

3.1.2 3.1.2 O Trecho II, composto pela Passarela 02 e pelas Cabeceiras C e D, está 

localizado entre a Rua Marcos André e o lote 1559 da Avenida Rui Barbosa, 

atual sede do Conselho Estadual de Educação, nos bairros Torre e Graças, 

respectivamente (Anexo 5.2 do Edital).  

3.1.3 As propostas para as duas passarelas e suas respectivas cabeceiras deverão 

ser desenvolvidas com base no conteúdo deste Termo de Referência e demais 

documentos que integram as Bases do Concurso. 
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4. PROJETOS RELACIONADOS 

Serão aqui apresentados os projetos que se relacionam com o objeto do presente Concurso, 

para fins de conhecimento e alinhamento conceitual na formação da proposta do Travessias 

Capibaribe - Concurso Nacional de Passarelas no Recife. 

4.1 O Projeto CITInova 

O Projeto CITinova é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente da Organização das 

Nações Unidas, denominado Global Environment Facility (GEF), Fundo que objetiva contribuir 

para o desenvolvimento sustentável dos países através da execução de projetos focados em 

meio ambiente e adaptação às mudanças climáticas. Com atuação em mais de 24 cidades e 

11 países em todo o mundo, a Sexta Chamada do GEF contempla o Brasil com tema 

Planejamento Urbano Integrado e Tecnologias para Cidades Sustentáveis. 

A partir da parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), as cidades de Brasília (DF), São Paulo 

(SP) e Recife (PE), desenvolvem e co-executam o Projeto CITinova, um projeto multilateral 

realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para a promoção da 

sustentabilidade nas cidades brasileiras por meio de tecnologias inovadoras e planejamento 

urbano integrado.  

Implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o Projeto 

CITinova é executado nacionalmente em parceria com Agência Recife para Inovação e 

Estratégia (ARIES) e Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE), Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e Secretaria do Meio Ambiente 

do Distrito Federal (SEMA/GDF). 

No Recife, o projeto conta com a liderança da Agência Recife para Inovação e Estratégia 

(ARIES), em parceria com o Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) e desenvolve projetos-

piloto no Rio Capibaribe e suas margens, além de outros estudos e projetos-piloto voltados 

para o planejamento integrado e sustentável da cidade. As intervenções territoriais que serão 
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desenvolvidas terão como principal objetivo a reativação dos espaços públicos nas margens 

do Capibaribe e a mudança da relação da cidade com suas águas. 

Os objetivos principais do Projeto CITinova são desenvolver soluções tecnológicas inovadoras 

e oferecer metodologias e ferramentas de planejamento urbano integrado para apoiar gestores 

públicos, incentivar a participação social e promover cidades mais justas e sustentáveis. O 

Projeto CITinova tem atuação e entregas relativas às seguintes frentes de ação:         

● Planejamento Urbano Integrado: referente à produção de conhecimento e ferramentas 

para a gestão coordenada de políticas urbanas, ambientais e participação social. 

● Investimento no Território: referente aos projetos-pilotos com tecnologias inovadoras que 

tenham impacto na cidade e capacidade de replicabilidade. 

Entre os projetos-pilotos financiados pelo Projeto CITinova no Recife está o Travessias 

Capibaribe - Concurso Nacional de Passarelas no Recife, que tem como objetivo contribuir 

para redução das emissões de gases de efeito estufa, pautada essencialmente em 

proporcionar maior permeabilidade no acesso às margens do Rio Capibaribe e, 

consequentemente, incentivar o ato de percorrer e se conectar com regiões ribeirinhas, 

estimulando e ampliando a mobilidade ativa na Cidade. A oferta de novas possibilidades de 

deslocamento ativo e a abertura de conexões entre os bairros proporciona também o 

compartilhamento de serviços e o alargamento de oportunidades, uma vez que integra pessoas 

em diferentes condições sociais. 

 

     4.2 O Plano Recife 500 Anos 

“Quando completar 500 anos, o Recife poderá ser uma cidade 
inclusiva, sustentável, criativa, com alta qualidade de vida, 
espaços urbanos estruturados, com bom nível de renda e baixas 
desigualdades sociais. Este futuro brilhante, não está, 
absolutamente, assegurado e terá que ser construído pela 
sociedade e por seus governantes nas condições incertas do 
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ambiente externo que escapam da governabilidade dos 
recifenses”1 

 

Iniciativa da Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), o Plano Recife 500 Anos é 

uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo para a cidade que acolhe temas do 

cotidiano recifense em seus mais diversos aspectos, apontando caminhos e cenários para o 

Recife do futuro. O documento consolida uma visão de cidade para 2037, ano em que Recife 

se tornará a primeira capital brasileira a completar cinco séculos de existência. 

O Plano Recife 500 Anos é um caminho de futuro proposto a partir de um processo de escuta, 

construído com a colaboração de especialistas, da academia, de organizações sociais, de 

entidades de classe, da sociedade civil organizada e da população em geral. Sua primeira 

versão foi lançada em 2019 e a segunda, devidamente revisada e atualizada, foi entregue à 

cidade em comemoração aos 485 anos do Recife, em março de 2022. A segunda versão está 

disponível para consulta nas Bases do Concurso, Anexo 6.8, de onde foram extraídos 

conceitos norteadores para orientar a elaboração da proposta de Anteprojeto, citadas em 

detalhe no Item 6 deste Termo de Referência.  

O Plano Recife 500 Anos contempla, em sua Síntese Estratégica, a consolidação do Recife 

Cidade Parque, futuro em que a capital pernambucana terá como ativo estrutural a qualidade 

dos espaços públicos, melhoria da qualidade dos corpos d’água, resgate da relação da Cidade 

com os rios, buscando a construção de uma Cidade mais resiliente às mudanças climáticas.     

 

  4.3 O Projeto Parque Capibaribe  

“A cidade precisa urgentemente valorizar sua imensa riqueza 
ambiental e paisagística, com projetos que reconheçam as 
delicadas relações entre as condições de um território estuarino 

                                                

1 Agência Recife para Inovação e Estratégia (Organizador). Recife 500 Anos: plano estratégico de longo prazo 

para o desenvolvimento da Cidade. 2ª edição revisada e atualizada. Recife: CEPE, 2022. (Coleção Recife 500 
Anos). P. 154. 
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e a ocupação urbana. Partimos da constatação de que, a partir 
do século XX, o Recife deu as costas para os seus rios, que 
passaram a ser negados e não vistos. O Parque Capibaribe vem 
buscar uma reconexão desses sistemas, abrindo a cidade para 
as suas águas, retomando seu papel estratégico em novas 
formas de mobilidade de turismo, de economia e de lazer na 
cidade”2 

 

O Rio Capibaribe, esse patrimônio natural, representa uma linha do tempo da história e um 

eixo de ocupação da cidade. É parte determinante na construção da dimensão simbólica da 

capital, na sua percepção e na sua vivência. No Recife, suas passagens e pontes são 

elementos constitutivos da imagem da cidade3, são elos de conexão histórica, econômica, 

social, cultural, e sobretudo, dos diferentes ambientes urbanos.  

Em suas margens, endereços comunitários, bairros consolidados, ambientes de trabalho e 

lazer, espaços públicos de qualidade e edificações históricas têm desempenhado papel 

importante na construção das relações humanas com a cidade. 

O Projeto Parque Capibaribe prevê um sistema de parques integrados ao longo das duas 

margens do rio Capibaribe no Recife, totalizando 30 km. O projeto visa reconectar a população 

com as águas do rio, resgatando a bacia hidrográfica como espinha dorsal da Cidade, através 

de áreas de lazer, descanso, bem-estar e travessia - propondo interligar espaços e efetivar 

uma forma mais fácil e segura de se deslocar pela cidade, para pedestres, ciclistas e usuários 

de outros modais ativos.  

O Projeto Parque Capibaribe é resultante de uma iniciativa desenvolvida por meio de convênios 

entre a Prefeitura da Cidade do Recife e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), entre 

os anos de 2013 e 2015, foi elaborado o Plano de Urbanização e Recuperação Ambiental – 

PURA Capibaribe (Anexo 6.3 do Edital), que apresenta a síntese dos produtos resultantes do 

                                                

2 MONTEIRO, C.M.G.; FILHO, L.G.V.; CUNHA, R.M.C.C. Parque Capibaribe: a reinvenção do Recife Cidade 

Parque. Recife: Editora UFPE, 2019.p. 43 
3 LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
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convênio inicial entre a UFPE e a Prefeitura do Recife, para a concepção do Projeto Parque 

Capibaribe. 

Além do PURA estão disponíveis para consulta, nas Bases do Concurso, o documento 

“Diretrizes para Elaboração de Projetos Urbanísticos e Paisagísticos do Parque Capibaribe” 

(Anexo 6.4 do Edital), o livro “Parque Capibaribe - A Reinvenção do Recife Cidade Parque” 

(Anexo 6.2) e apresentação institucional do Parque Capibaribe (Anexo 6.1 do Edital). No Item 

6.1 estão detalhados os verbos norteadores do Parque Capibaribe, que deverão ser 

compreendidos e contemplados no desenvolvimento da proposta de Anteprojeto. 

Atualmente, o Projeto Parque Capibaribe prevê a implementação de 105 km de novas 

ciclovias, 140 km de ruas verdes e implantação de 12 passarelas de conexão entre as 

margens4, das quais fazem parte as duas passarelas e suas cabeceiras, objeto deste 

Concurso. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

“O Recife é marcado pela mistura das águas: do mar, que salga 
o rio e avança pelo território; e do rio, que adoça o mar formando 
uma paisagem de entrelaçamento entre natureza e malha 
urbana. O estuário do Recife tem um imenso manguezal e sofre 
influência direta da movimentação das marés, funcionando como 
um berçário para espécies de fauna e flora, que encontram um 
ambiente com condições favoráveis à sua reprodução.” 5 

                                                

4 Fonte: PREFEITURA do Recife; UNIVERSIDADE Federal de Pernambuco. Plano Urbanístico de Recuperação 

Ambiental do Parque Capibaribe - PURA. Tomo III. Cidades. Recife, 2020. p. 1. 
5  MONTEIRO, C.M.G.; FILHO, L.G.V.; CUNHA, R.M.C.C. Parque Capibaribe: a reinvenção do Recife Cidade Parque. 

Recife: Editora UFPE, 2019. p.43.  
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Figura 2: Rio Capibaribe na altura do bairro das Graças 
(Sede do Conselho Estadual de Educação) 

Foto: Grinaldo Gadelha Jr., 2022. 

 

O Rio Capibaribe tem importância histórica na formação e na morfologia da Cidade, mas, nos 

dias atuais, tornou-se uma barreira natural para o relacionamento entre margens - tornando-

se um elemento de segregação social devido às políticas de desenvolvimento rodoviário.  

Historicamente, o Rio Capibaribe foi um importante vetor do desenvolvimento da cidade do 

Recife, servindo, durante muito tempo, como via de transporte de pessoas e, principalmente, 

como via de escoamento da produção açucareira do interior do Estado em direção ao Porto do 

Recife. Também, durante este período, ao longo do seu curso o rio viu surgir várias povoações 

que, posteriormente, deram origem a diversos bairros que compõem a cidade.  

A partir do início do século XX, com a introdução do transporte público coletivo (bondes), 

transporte ferroviário (escoamento do açúcar) e dos automóveis, o rio foi perdendo sua 

importância com eixo de transporte e, com o adensamento populacional nas suas margens, 

passa a ser encarado como "obstáculo" à integração urbana tornando necessário a construção 

de pontes e travessias que promovessem esta integração, notadamente no trecho mais a oeste 

do centro da cidade. Este processo pode ser observado em várias cidades do Brasil e do 

exterior com características geográficas semelhantes às do Recife. 
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O Rio corta a Região Metropolitana do Recife ao longo de 43km dos seus 240 km de extensão 

total. Com os processos de crescimento e desenvolvimento da cidade, grandes disparidades 

entre concentrações financeiras e acesso à serviços podem ser observadas ao longo de suas 

margens, sendo entendido como um elemento de segregação socioespacial, uma vez que 

existem, atualmente, poucos pontos de relacionamento entre margens, seja através de pontes 

de automóveis ou de travessias por barcos. Essa falta de conexão dificulta o deslocamento 

das pessoas, que, em sua maioria, precisam percorrer grandes distâncias para acessar o outro 

lado da margem. A imagem abaixo apresenta as diferenças entre as faixas de renda 

predominantes nas duas margens:  

 

Figura 3: Diferenças de faixa de renda entre as margens.  
Autor: Parque Capibaribe. Ano: 2015. 

 
 

O destaque (em tracejado) na imagem acima corresponde à área de intervenção, onde 

observa-se a disparidade de renda entre a comunidade de Santa Luzia, no bairro da Torre (em 

amarelo claro), em relação ao bairro de Santana. A implantação das passarelas na área de 

intervenção proporcionará ganhos para a população das duas margens, em especial a 
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comunidade de baixa renda, que hoje precisa vencer maiores distâncias para acessar os 

bairros com mais oportunidades de emprego e renda na outra margem do Rio.  

Os trechos do Rio Capibaribe onde serão implantadas as passarelas objeto deste Concurso 

estão localizados nos bairros de Torre e Santana (Trecho I) e nos bairros da Torre e Graças 

(Trecho II) - e, próximo aos dois trechos, estão os bairros da Jaqueira e Parnamirim, como 

observado na imagem abaixo: 

 

Figura 4: Trechos de intervenção do Travessias Capibaribe.  
Autor: ARIES. Ano: 2022. 

 
 

Atualmente, a conexão entre o bairro da Torre e os bairros de Santana e Parnamirim se dá 

através da Rua José Bonifácio, no trecho sobre o Rio Capibaribe, chegando à Rua João Tude 

de Melo. A conexão se configura como uma via de fluxo intenso, sendo uma das principais 

ligações entre a Avenida Caxangá e a Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar. O alto fluxo de 

automóveis torna a travessia inóspita para ciclistas, diante da falta de estrutura cicloviária, onde 



 

14 

  

as opções possíveis para o(a)s ciclistas são circular na via com os automóveis ou dividir 

calçadas estreitas com os pedestres.   

 
Figura 5: Visada da subida do trecho da Rua José Bonifácio.  

Fonte: Google Street View, 2022. 

 
Figura 6: Trecho da Rua José Bonifácio sobre o Rio Capibaribe.  

Fonte: Google Street View, 2022. 

               
Figura 7: Encontro da Rua José Bonifácio com a Rua João Tude de Melo.  

Fonte: Google Street View, 2022. 
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O eixo de conexão entre os dois trechos onde serão implantadas as passarelas e suas 

cabeceiras é a Rua Marcos André, no bairro da Torre. Para esta rua, já está prevista a 

implantação de uma ciclofaixa, projeto da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife 

- CTTU junto com o Parque Capibaribe, cujo desenho pode ser acessado no Anexo 6.6 do 

Edital.  

Atualmente, a Rua Marcos André possui duas faixas de sentido único até sua intersecção com 

a Avenida José Bonifácio. Deste trecho até a interseção com a Avenida Beira Rio ela se 

configura em duas faixas com sentido oposto, concentrando grande fluxo de automóveis. Em 

toda sua extensão, possui uso do solo predominantemente habitacional, seguido da presença 

de comércio/serviços. No encontro com a Rua Real da Torre está o imóvel do Supermercado 

Carrefour (Figura 9). 

 

 

Figura 8: Conexão dos trechos das passarelas pela Rua Marcos André. 
Autor: ARIES. Ano: 2022. 

 
 
 

https://cttu.recife.pe.gov.br/
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Figura 9: Rua Marcos André - Imóvel do 
Supermercado Carrefour. 

Foto: Giselle Cahú. Ano: 2022. 

Figura 10: Rua Marcos André – trecho com 
duas faixas sentido único em direção a Avenida 

José Bonifácio. 
Foto: Giselle Cahú. Ano: 2022. 

 

  
Figura 11: Cruzamento da Rua Marcos André com a 

Avenida José Bonifácio. 
Foto: Giselle Cahú. Ano: 2022. 

Figura 12: : Rua Marcos André – trecho com duas 
faixas sentido único em direção a Avenida José 

Bonifácio. 
Foto: Giselle Cahú. Ano: 2022. 

 

No geral, o de uso habitacional é predominante em toda a área de intervenção, com destaques 

para alguns grandes equipamentos de comércio/serviços, em especial serviços educacionais. 

Com relação à tipologia construtiva, há predominância de edifícios multifamiliares de gabarito 

alto, exceto na comunidade de Santa Luzia, no Bairro da Torre, que se diferencia com 

edificações em sua maioria autoconstruídas, de gabarito baixo, com baixo padrão de 

acabamento.  
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O bairro Santana (Trecho I, Cabeceira A) se localiza na Região Político Administrativa 3 (RPA-

3), na zona noroeste da cidade, Microrregião 3.1. Abriga o Parque Santana Ariano Suassuna, 

que margeia o Rio Capibaribe, possuindo uma população de cerca de 3.054 habitantes, o que 

corresponde a 0,2% da população do município do Recife. O bairro apresenta uma densidade 

demográfica de 64,65 habitantes/ha, onde destaca-se a Vila Vintém, comunidade instituída 

como Zona Especial de Interesse Social. 

O bairro da Torre, onde estão duas das cabeceiras (B e C), compõe a RPA-4, na zona oeste 

da cidade, Microrregião 4.1. Apresenta uma densidade demográfica de 152,68 habitantes/ha. 

O bairro não possui Zonas Especiais de Interesse Social instituídas em seu território, porém, 

considera-se que a Comunidade de Santa Luzia se aproxima das características de uma ZEIS 

pela natureza e evolução de sua ocupação.   

O bairro das Graças, (Trecho II - Cabeceira D), compõe a RPA-3, na zona norte da cidade, 

Microrregião 3.21. Possui cerca de 20.538 habitantes e uma densidade demográfica de 143,08 

habitantes/ha. Se destaca por ser o primeiro território de implantação de um dos projetos do 

Parque Capibaribe - o “Jardim do Baobá”, espaço público de boa frequentação à beira do rio 

que oferece estrutura de mobiliário urbano e deck flutuante. Destaca-se também a existência 

do Parque da Jaqueira, referência como um dos mais importantes parques da Cidade do 

Recife. 

Abaixo estão descritas, em mais detalhe, características de cada trecho a ser trabalhado no 

desenvolvimento da proposta do Concurso:  

5.1. Trecho I 

O trecho é marcado por grandes equipamentos comerciais como o Shopping Plaza e os 

supermercados Carrefour e Big Bompreço. Como equipamento cultural relevante tem-se o 

museu Murillo La Greca, que desde 12 de dezembro de 1985 vem protagonizando a 

reestruturação artística e patrimonial de um dos mais importantes acervos museológicos de 

Pernambuco. O Parque Santana Ariano Suassuna, mencionado anteriormente, conta com uma 

vasta área servida de diversos equipamentos para a prática de atividades esportivas e de lazer 
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como campo de futebol, quadras poliesportivas, quadra de tênis, pista de skate, bicicross, 

cooper com 650m, ciclovia com 600m e 1000m, Academia do Recife e da Cidade, parques 

infantis e espaço de convivência. Um outro espaço público de relevância é a Praça Compositor 

Antônio Maria, que conta com 11 mil metros de extensão, uma área verde com 1,2 hectares 

com uma pista de cooper com 420m, além de brinquedos para crianças e mesas dedicadas a 

jogos de tabuleiro. 

 

 
 

Figura 13: Trecho I – Equipamentos de destaque. 
Autor: ARIES. Ano: 2022. 

 

As passarelas precisam fazer a ligação com as principais vias do trecho, na cabeceira A 

com a Rua Samuel Farias, Rua Dr. Paulo Suassuna e Rua Nestor Silva. Na cabeceira B, 

com a Rua Real da Torre (mais importante corredor de transporte público da área) e a 

Rua Marcos André, esta última sendo por si a ligação, através da malha viária, com a 

passarela do Trecho II. 
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Figura 14: Trecho I – Cabeceiras A e B. 
Autor: ARIES. Ano: 2022. 

5.2 Trecho II 

O Trecho II guarda um dos equipamentos públicos mais importantes da área, o Parque 

da Jaqueira, que dispõe de 900 metros de pista de cooper e outros 820 metros de 

ciclovia. Os frequentadores também têm à disposição área para skate e bicicross, ringue 

de patinação, Academia da Cidade, além de equipamentos de ginástica e de 

musculação. Há, ainda, um posto de saúde, que oferece serviços como aferição de 

pressão arterial e orientação nutricional. Nos arredores também encontramos a Praça 

Elvira de Souza e o Jardim do Baobá, projeto piloto do Parque Capibaribe. Como 

edificação de valor histórico-cultural temos, em uma das cabeceiras, a Sede do Conselho 

Estadual de Educação e próximo dele o Edifício da Academia Pernambucana de Letras, 

a Estação Villa Ponte D’Uchoa, o tradicional Colégio Damas e o antigo cotonifício da 

Torre. 
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Figura 15: Trecho II – Equipamentos de destaque. 

Autor: ARIES. Ano: 2022. 

 

A Cabeceira D se conecta à Avenida Beira Rio e à Rua Marcos André e a cabeceira C, 

encontra-se em uma área de interesse do Patrimônio Cultural, pois o acesso a esta 

ocorrerá através de uma porção do lote onde está implantado o edifício do Conselho 

Estadual de Educação, o que impactará no conjunto histórico do Bairro da Jaqueira. A 

cabeceira C se conecta com a Avenida Rui Barbosa, importante corredor de transporte 

público da área, e Avenida Doutor Malaquias identificadas na imagem abaixo: 
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Figura 16: Trecho II – Cabeceiras D e C. 

Autor: ARIES. Ano: 2022. 

 

São disponibilizadas no Anexo 5.4 do Edital fotos do entorno das cabeceiras e, no Anexo 5.5 

do Edital, fotos aéreas dos dois trechos a serem trabalhados. No Anexo 5.3 do Edital estão os 

mapas de Uso do Solo, Sistema Viário, Espaços Públicos e Equipamentos Urbanos e nos 

Anexos 5.1 e 5.2 do Edital estão a Planta de Situação e plantas contendo os 

limites/delimitações das áreas de intervenção.  

Os Anexos 5.6 e 5.7 do Edital possuem documentos referentes ao levantamento topográfico 

dos dois trechos e os estudos de sondagem na margem de cada cabeceira, de onde foi 

possível observar importantes características do solo. 

Considerando que os tipos e as características dos solos impactam diretamente na escolha do 

tipo de fundações, o conhecimento prévio do terreno e dos solos onde deseja-se realizar a 

obra é primordial. A observância das sondagens realizadas, para que o projeto seja realizado 

de forma adequada, mais especificamente, foram nas áreas das cabeceiras dos Trecho I, da 
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Praça Antônio Maria e na área verde de margem próxima ao supermercado Carrefour. No 

Trecho II, foram realizadas na Rua Malaquias e Rua Marcos André. 

De forma geral, observou-se a presença de aterros nas primeiras amostras, assim como, solos 

siltosos, argilosos, arenosos e com presença de matéria orgânica nas camadas mais profundas 

na maioria dos furos, com consistência nos primeiros 2 a 3 metros de profundidade de pouco 

compactos, de 3 e 15 metros variando de mole a muito mole e parte desta de rígida a muito 

rígida, chegando a muito compacta aos 18 metros de profundidade. Diante disso, as soluções 

estruturais deverão conter as sobrecargas e esforços compatíveis com a solução de fundação, 

assim como uma estimativa de custo coerente e alinhada com o sistema estrutural proposto.   

 

6. CONCEITOS NORTEADORES 

Serão aqui apresentados os conceitos que deverão nortear o desenvolvimento das propostas 

das passarelas e das cabeceiras. Os conceitos aqui apresentados não excluem a 

responsabilidade do/da proponente em considerar normas técnicas e legislações pertinentes 

ao objeto do presente Termo de Referência.  

6.1. Parque Capibaribe 

6.1.1 As duas passarelas propostas e suas cabeceiras compõem uma das etapas de 

implantação do Projeto do Parque Capibaribe. Os elementos construídos 

(passarelas) e o tratamento urbanístico de seu entorno imediato (cabeceiras) devem 

proporcionar uma experimentação mais próxima e acentuada do rio e das suas 

margens, possibilitando não só percorrê-lo, mas também atravessá-lo e contemplá-

lo. 

6.1.2 A proposta de Anteprojeto deve estar em consonância com as diretrizes do Projeto 

Parque Capibaribe, contidas nas Bases do Concurso (Anexo 6 do Edital). Para 

articular o tecido da área de abrangência do projeto, o Parque Capibaribe define cinco 

ações transformadoras que efetivam a relação da Cidade com suas águas: chegar, 

atravessar, abraçar, percorrer e ativar.  
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6.1.3 Esses cinco verbos-chave tecem os conceitos projetuais do Projeto Parque 

Capibaribe: 

6.1.3.1 CHEGAR diz respeito aos eixos de integração necessários para acessar tanto o 

Rio quantos os espaços públicos da cidade, como forma de articular os espaços 

antes segregados. O chegar funciona como corredor ambiental que proporciona 

conforto e segurança, além de incentivar o deslocamento ativo das pessoas até o 

Parque por meio de vias que façam a transição dos novos espaços para o tecido 

urbano preexistente (como pontos de  “infiltração” entre um e outro). A criação de 

um parque linear ao longo de todo Rio Capibaribe e a presença de travessias em 

trechos estratégicos não seriam suficientes para integrar o Rio ao tecido urbano e 

ao cotidiano dos moradores. Essas infiltrações urbanas permitem ampliar a área 

de influência do Parque, expandindo-o através das ruas e equipamentos com maior 

vitalidade urbana, buscando assim trazer movimento para as margens e facilitar a 

conexão com pontos de transporte coletivo6. 

6.1.3.2 ATRAVESSAR busca conectar as margens opostas do rio, buscando diminuir a 

segregação e reduzir desigualdades. Devem ser implantados em locais 

estratégicos, de forma a conectar as malhas viárias e promover a mobilidade ativa 

ao longo do Rio Capibaribe e em toda a área de abrangência do Parque. Pode ser 

efetivado por meio de pontes, passarelas, travessias de barcos, ou qualquer outra 

forma que permita às pessoas atravessarem com segurança de uma margem à 

outra. Promover a conexão entre as margens direita e esquerda, em locais 

estratégicos do Rio Capibaribe, poderá ter 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 urbano7. 

                                                

6  Fonte: PREFEITURA do Recife; UNIVERSIDADE Federal de Pernambuco. Plano Urbanístico de 
Recuperação Ambiental do Parque Capibaribe - PURA. Tomo V. Re.Invenção. Recife, 2020. p. 47. 

7 Ibidem. p. 47-48, 
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6.1.3.3 ABRAÇAR pretende promover espaços de permanência para atividades de lazer, 

encontros e convivência. A criação de espaços de convivência e de contemplação 

da paisagem que visam reaproximar a população do Rio Capibaribe integra o 

conjunto de desafios de implantação do Parque. Além disso, a contínua presença 

de vegetação nas duas bordas, que funciona como uma barreira visual, estimulou 

a proposta de criação de janelas, capazes de proporcionar de forma sustentável o 

contato do cidadão com o Rio e com a margem oposta, garantindo a co-presença 

com a vida animal no local8. 

6.1.3.4 PERCORRER pretende promover um passeio ecológico, educativo e de lazer para 

o cidadão que se propõe a estar próximo das margens. Esta premissa está 

relacionada com a reconquista das margens do Rio Capibaribe. Para isto, foi 

proposto ao longo das suas bordas um grande parque com passeio e ciclovia capaz 

de conectar o rio à cidade por meio de diferentes modais, que priorizam o pedestre 

e a bicicleta. Aqui se faz necessário alertar que essa regra geral necessita ser 

avaliada em função do contexto urbano de cada trecho, a exemplo de áreas 

ocupadas por comunidades tradicionais ribeirinhas, áreas de refúgio de animais ou 

mesmo de trechos em que os atrativos culturais ou ambientais mais afastados do 

rio reclamam a presença do visitante9. 

6.1.3.5 ATIVAR possibilita articular ações de participação pública e de convergências de 

conhecimentos através de workshops, ciclos de diálogos, expedições e 

apresentações. A pedra fundamental para cada trecho de Parque deverá ser a 

experimentação do espaço junto à sociedade, seja nas infiltrações, travessias, 

passeios ou lugares de permanência10. 

                                                

8 Ibidem. p. 48. 

9 Ibidem. p. 48. 

10 Ibidem. p. 48-49 
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6.1.4 O Plano de Urbanização e Recuperação Ambiental – PURA Capibaribe traz as 

contribuições relativas às “Lições das narrativas históricas”, apresentando as 

seguintes recomendações: 

6.1.4.1 Compreender a lógica social de ocupação de cada curva do rio, devendo as 

soluções propostas contemplar a diversidade dos contextos locais e serem 

adequadas a cada situação. A diversidade da ocupação urbana não permite 

propostas gerais e homogeneizadas a serem replicadas em vários locais. Estas 

soluções tendem ao insucesso por não dialogarem com as particularidades e 

necessidades emergentes em cada local. 

6.1.4.2 Considerar a relação local entre as duas margens, devendo as soluções ambientais 

ou urbanas possibilitar a articulação entre esses sistemas socioespaciais diversos 

presentes nas duas margens, verificando sempre as vantagens de possíveis 

articulações no sentido da diminuição da desigualdade do acesso de populações 

aos serviços da cidade. 

6.1.4.3 Privilegiar soluções de recuperação ambiental juntamente com o resgate da rica 

memória do Rio Capibaribe, tanto mercantil (portos e trapiches) como religiosos 

(igrejas, festejos e santuários) e históricos (patrimônios culturais materiais e 

imateriais).11 

 

6.2 Plano Recife 500 Anos 

6.2.1 O Plano Recife 500 Anos apresenta a estratégia de desenvolvimento de longo prazo 

para a Cidade do Recife, tendo como horizonte temporal o ano de 2037, quando a 

Cidade completará 500 Anos. A Síntese Estratégica do Recife 500 Anos aponta para 

                                                

11 Fonte: PREFEITURA do Recife; UNIVERSIDADE Federal de Pernambuco. Plano Urbanístico de 

Recuperação Ambiental do Parque Capibaribe - PURA. Tomo III. Cidades. Recife, 2020, p. 59. 
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a necessidade de construção de um Recife “Cidade Inclusiva”, “Cidade Parque”, 

“Cidade Sustentável” e “Cidade Conectada”12: A proposta de Anteprojeto para as 

duas passarelas e suas cabeceiras deverá estar alinhada a estratégia do Plano 

Recife 500 Anos, na construção de:  

6.2.1.1 CIDADE INCLUSIVA é apostar na igualdade de oportunidades para a sociedade, 

que depende da oferta de educação pública de qualidade em todos os níveis de 

ensino, assim como na formação técnica e profissional, que favorece a 

empregabilidade dos recifenses. É conceber a melhoria significativa dos 

indicadores sociais e a redução das desigualdades sociais e da pobreza, além da 

eliminação das distinções de gênero, raça ou orientação sexual. É pensar numa 

cidade segura e pacífica, onde as pessoas andam sem medo e sem discriminação, 

com uma polícia que protege a sociedade, especialmente a população mais 

vulnerável. 

6.2.1.2 CIDADE PARQUE é apostar em uma cidade verde, que promoverá a reconexão 

com a natureza, através da gradativa recuperação das águas e matas ciliares. É 

conceber a cidade como um lugar de encontros e oportunidades, pela criação de 

espaços abertos, coletivos, inclusivos. É pensar uma cidade que abraça processos 

sustentáveis para o enfrentamento dos desafios de um planeta em transformação, 

com efeitos tanto climáticos quanto econômicos do aumento do solo permeável. As 

águas do Recife constituem um grande parque que reúne, revive e reinventa a 

cidade. 

6.2.1.3 CIDADE SUSTENTÁVEL é apostar numa cidade com ambiente natural recuperado 

e conservado, com aumento da cobertura florestal, universalização do saneamento 

e com amplo e eficiente sistema de drenagem e proteção de encostas. A cidade 

sustentável melhora a qualidade de vida da população e cria resiliência ambiental 

                                                

12 Fonte: Plano Recife 500 Anos. 
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diante dos eventos críticos das mudanças climáticas. É conceber ainda a evolução 

de uma economia de baixo carbono, reduzida utilização de combustível fóssil, 

estimulada a mobilidade ativa e difusão de energia solar distribuída como 

contribuição para a redução da emissão global de gases de efeito estufa. 

6.2.1.4 CIDADE CONECTADA é entender a cidade integrada à rede global de cidades, 

com base nos avançados sistemas de conexão digital, e consolidada como núcleo 

articulador da Região Metropolitana e liderança econômica e política do Nordeste 

Oriental. Concebe ainda uma cidade competitiva e inovadora com grande 

capacidade de atração de investimentos, empreendedores, talentos e centros de 

pesquisa e inovação. 

 

7. DIRETRIZES PROJETUAIS 

7.1 São diretrizes gerais para a elaboração da proposta: 

7.1.1. É esperado, como uma das resultantes deste Concurso, que as propostas 

apresentadas possam dar início à composição de um conjunto de passarelas sobre o Rio 

Capibaribe, de modo que elas formem um conjunto harmônico entre si e com o entorno;  

7.1.2. As propostas deverão estar alinhadas aos conceitos norteadores e demais 

disposições contidas nas Bases do Concurso, respeitando as diretrizes projetuais mínimas 

definidas neste Item, consideradas condições fundamentais para a aceitabilidade e 

julgamento das propostas;  

7.1.3. Os pontos de travessia deverão possibilitar uma boa integração entre as duas 

margens do Rio Capibaribe, promovendo integração com a malha urbana existente, 

garantindo não só a ligação entre as margens, mas também ao sistema viário existente, 

facilitando o acesso a equipamentos e serviços urbanos. O conceito “chegar” do Parque 

Capibaribe deve ser trabalhado na proposta de acessos e ligações entre as cabeceiras e 

o sistema viário, tendo como foco a mobilidade ativa; 



 

28 

  

7.1.4. As travessias e seus pontos de conexão com as margens devem ser atrativos e 

receptivos, promovendo vitalidade e novas experiências de vivenciar a cidade, valorizando 

a relação do transeunte com o Rio Capibaribe e sua paisagem, no ritmo do pedestre e 

outros modais ativos. Deverão se caracterizar como espaços públicos, de permanência e 

contemplação, e não somente como locais de passagem – oferecendo segurança, 

conforto e acessibilidade aos usuários, que poderão ser pedestres, ciclistas ou outros 

usuários de modais ativos (patins, patinetes, etc.);  

7.1.5. As passarelas deverão igualmente promover o respeito e o resgate da paisagem do 

Rio Capibaribe e da própria cidade vista a partir do rio, propondo espaços contemplativos 

que conduzam o olhar do transeunte a observar e perceber seu entorno, valorizando assim 

a paisagem, buscando equilíbrio entre materiais, tecnologias construtivas, escala, 

proporção e natureza, prezando também pela segurança, principalmente dos estratos 

mais vulneráveis da sociedade, como crianças, mulheres e idosos; 

7.1.6. As propostas deverão atender ao princípio da economicidade, ou seja, devem 

garantir a qualidade construtiva, a fácil execução e a utilização de materiais duráveis que 

não necessitem de constante manutenção. As passarelas devem apresentar um custo 

compatível com essa tipologia de obra e considerar soluções que apresentem o menor 

desgaste do material especificado, facilitando a manutenção e a segurança estrutural; 

7.1.7. As propostas deverão buscar soluções sustentáveis de forma a minimizar o impacto 

da implantação das duas passarelas nas margens do Rio Capibaribe. Os equipamentos e 

infraestrutura pospostos deverão se pautar pela sustentabilidade – dessa forma, as 

propostas deverão se orientar por princípios de eficiência energética, baixo consumo de 

água e energia elétrica e priorizar dispositivos naturais de drenagem;  

7.1.8. As propostas deverão prover acessibilidade considerando pessoas com deficiência, 

pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebê, crianças, idosos e demais usuários. 

Deverão ser garantidos os 07 (sete) princípios do desenho universal: uso equitativo, uso 

flexível, uso simples e intuitivo, informação de fácil percepção, tolerância ao erro, baixo 

esforço físico e dimensionamento e espaço para aproximação e uso. 
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7.2 Como diretrizes projetuais específicas para as passarelas, tem-se: 

7.2.1. As passarelas devem permitir a circulação segura de pedestres, ciclistas e usuários 

de outros modais ativos, ficando à cargo do/da proponente apresentar a solução que 

considere mais adequada para o compartilhamento ou separação dos fluxos; 

7.2.2 A passarela deve incluir área para contemplação do Rio Capibaribe e da paisagem, 

se caracterizando não apenas como um espaço de passagem e circulação, mas de 

permanência e contemplação; 

7.2.3 As passarelas deverão prover acessibilidade universal aos usuários, dessa forma, 

as propostas terão que atender às orientações da NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), à  NBR 6537 (Acessibilidade - Sinalização 

tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação), à Lei nº 10.098 de 19 

de dezembro de 2000, NBR 14.718:2019 (Guarda-corpos para edificação - Requisitos, 

procedimentos e métodos de ensaio) e às demais legislações vigentes, porém, não será 

permitido o uso de dispositivos mecânicos, como elevadores e plataformas elevatórias, 

devido ao maior custo de instalação e manutenção; 

7.2.4. As propostas apresentadas devem contemplar indicativo de locação de iluminação 

em todo o trajeto da passarela, propiciar segurança e ao mesmo tempo valorizar 

visualmente a travessia e o Rio Capibaribe, de forma que cause o menor impacto na vida 

silvestre.  

7.2.5. As passarelas não poderão se caracterizar como obstáculos às condições de 

navegabilidade que atualmente já se encontram no Rio Capibaribe, não sendo permitida 

a locação de estruturas ou qualquer outro tipo de intervenção física na área da calha do 

canal de navegação. A proposta deve observar a calha de navegabilidade indicada e as 

passarelas deverão respeitar a altura mínima definida de 2,80m, considerando a linha de 

maré máxima até o ponto mais baixo da passarela no eixo do canal de navegação, 

conforme imagem a seguir. Mais dados da calha de navegabilidade estão detalhados nos 

Anexos 5.1 e 5.2 do Edital. 
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Figura 17: Corte esquemático da calha navegável do Rio Capibaribe. Autor: Romero Pereira. Ano: 2022. 

 

7.3 Como diretrizes projetuais específicas para as cabeceiras, tem-se: 

7.3.1. A Cabeceira A possui apenas limite mínimo de margem, devendo o proponente 

compatibilizar a proposta desta cabeceira com o projeto do Parque Capibaribe, 

disponibilizado no Anexo 6.5 do Edital. 

7.3.2. Para a Cabeceira B, devem ser respeitados: o limite mínimo de margem, o perímetro 

da cabeceira e a delimitação do terreno contida no Anexo 5.2 do Edital. A proposta para 

esta cabeceira deve ser compatibilizada com o projeto viário disponibilizado no Anexo 6.6 

(conexão entre a Cabeceira B e a Cabeceira D através da Rua Marcos André). Deverão 

ser indicadas diretrizes projetuais para futura intervenção no terreno ao lado do imóvel do 

Supermercado Carrefour (marcado no Anexo 5.2);  

7.3.3. Para a Cabeceira C, deve ser respeitado o limite demarcado no terreno da Sede do 

Conselho de Educação, contido no Anexo 5.2 do Edital. A proposta para esta cabeceira 

deve ser compatibilizada com o projeto do Parque Capibaribe, disponibilizado no Anexo 

6.7 do Edital (percurso até o Jardim Baobá) e ser compatível e harmônica com a edificação 

histórica existente (Sede do Conselho Estadual de Educação);  
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7.3.4. A Cabeceira D possui apenas limite mínimo de margem, devendo o proponente 

compatibilizar a proposta desta cabeceira com os projetos do Parque Capibaribe e da 

CTTU, disponibilizados conjuntamente no Anexo 6.6 (conexão da Cabeceira B até a 

Cabeceira D através da Rua Marcos André). 

7.3.5. As propostas para as cabeceiras devem levar em consideração a leitura técnica do 

contexto urbano existente, a ser realizada pelo/pela proponente, com observação dos 

equipamentos de interesse, sistema viário principal, usos predominantes, principais 

conexões e demais elementos urbanísticos de destaque, buscando o melhor 

aproveitamento e relacionamento com suas características e particularidades; 

7.3.8. As quatro (4) cabeceiras (A, B, C e D) deverão ser pontos atrativos e de vitalidade, 

propiciando a conexão urbana com o entorno consolidado e com a paisagem natural e 

cultural do rio, além de estarem em consonância com o projeto Parque Capibaribe;  

7.3.6. As propostas para as cabeceiras devem contemplar indicativo de locação de 

iluminação e agenciamento paisagístico com base nas espécies referenciadas no PURA 

(Anexo 6.3 do Edital), de forma a ressaltar os elementos naturais existentes e destacar a 

chegada às passarelas promovendo o mínimo de supressão vegetal possível; 

7.3.7 Poderão ser propostos pontos de aproximação com o Rio Capibaribe na(s) 

cabeceira(s) mais indicada(s), levando em consideração pontos/fluxos de travessias de 

barco existentes, topografia e demais elementos relevantes que propiciem contato com as 

águas do Rio e possibilidade de embarque e desembarque de barcos de passeio; 

7.3.10. Poderão ser indicados, a critério do/da proponente e em consonância com o 

conceito proposto, mobiliários e equipamentos urbanos de apoio, permanência e 

promoção de vitalidade urbana nas cabeceiras, considerando ciclistas, comerciantes 

locais, e a oportunização de novas atividades que se alinhem com o contexto local. 

 



 

32 

  

8. CONTEÚDO MÍNIMO PARA APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO COM SOLUÇÃO ESTRUTURAL  

8.1 O conteúdo mínimo aqui solicitado deverá ser apresentado nas pranchas, com formato e 

nível de detalhamento conforme Item 12 do Edital, sendo a distribuição de peças técnicas 

e/ou informações adicionais de responsabilidade do/a proponente; 

8.2  A proposta de Anteprojeto de Arquitetura e Urbanismo com Solução Estrutural para as 

duas passarelas e suas respectivas cabeceiras deverá conter, no mínimo: 

8.2.1 Planta de Locação contendo toda a área de abrangência em escala apropriada, de 

modo que seja possível a visualização do conjunto de passarelas, incluindo suas 

cabeceiras; 

8.2.2 Planta de Situação com implantação geral por Trecho (I e II), contendo as áreas de 

intervenção das cabeceiras em escala apropriada;  

8.2.3 Plantas Baixas contendo o tratamento urbanístico proposto para cada uma das 

cabeceiras, nos dois trechos, com as soluções de implantação que forem 

necessárias para chegar às passarelas e para conectar-se à malha urbana existente 

em cada sítio, em concordância com as premissas do Parque Capibaribe e diretrizes 

projetuais apresentadas neste Termo de Referência; 

8.2.4 Cortes, elevações e detalhes em número necessário e adequado para a boa 

compreensão da proposta das cabeceiras, das passarelas, dos mobiliários e 

equipamentos propostos; 

8.2.5 Indicação de proposta de iluminação e composição paisagística, com base na 

indicação de espécies do Projeto Parque Capibaribe; 

8.2.6 Indicação das soluções de acessibilidade universal para as duas passarelas e de 

mobilidade/ligação das cabeceiras com a malha urbana, contendo indicação dos 

níveis e dos acessos/fluxos de pedestres e bicicletas; 

8.2.7 Proposta de solução estrutural para as passarelas, a ser apresentada por desenhos 

esquemáticos que demonstrem o pré-dimensionamento das estruturas das 
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passarelas e componentes, bem como a locação e solução para as fundações, com 

especificação dos materiais a serem utilizados e demais informações que garantam 

a compreensão do sistema estrutural proposto. 

8.2.7.1  A solução estrutural deve conter no mínimo: 

8.2.7.1.1 Esquema da estrutura composto por perspectiva isométrica (ou similar) da 

solução definida, contendo a indicação do método construtivo, a solução 

preliminar da fundação e o pré-dimensionamento; 

8.2.7.1.2 Justificativa da solução escolhida; 

8.2.7.1.3 Diagramas, esquemas, croquis e demais desenhos que auxiliem na boa 

compreensão do sistema.   

8.2.8 Estimativa de custo, em ordem de grandeza, da execução das passarelas com 

apresentação da base do cálculo, por trecho. 

8.2.9 Indicações de materiais e acabamentos, apresentação das soluções sustentáveis 

e/ou inovadoras contidas na proposta de Anteprojeto; 

8.2.10 Textos descritivos e justificativos das soluções arquitetônicas, urbanísticas, 

estruturais e de sustentabilidade propostas e demais informações relevantes para 

compreensão do Anteprojeto;  

8.2.11 Imagens e desenhos que auxiliem na boa compreensão da proposta de forma 

tridimensional (perspectivas, maquetes eletrônicas, diagramas, esquemas, croquis, 

entre outros) a critério do proponente.  

8.3  Considera-se o conteúdo especificado acima como conteúdo mínimo a ser apresentado 

nas 4 (quatro) pranchas-padrão, podendo o/a proponente, a seu critério, acrescentar 

elementos arquitetônicos que julgue necessário para melhor compreensão da proposta 

apresentada no Anteprojeto. 

8.4 O conteúdo a ser apresentado na Prancha Síntese é livre e fica a critério do proponente. 
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