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Uma janela de 
oportunidade

• crescimento para atender novos 
habitantes 

• recuperação e modernização da 
infraestrutura 

• mudanças de usos do solo  

• escassez de água 

• mudanças climáticas



Projeto baseado na 
natureza  

• mitigar os efeitos das mudanças 
climáticas 

• retrofit da cidade 

• mudança de práticas  

• diversificar  

• desempenho mais que a tecnologia



Questões para 
Planejamento

• como como trazer as paisagens como 
parte de uma proposta urbana? 

• como aumentar a qualidade e o acesso 
aos serviços da Paisagem?  

• como revelar a vitalidade dos espaços 
abertos na cidade?



Contribuição da 
Paisagem

• necessidade de novo paradigma para a 
natureza na Cidade 

• crescimento e mudança através do 
tempo 

• possibilidade de lidar com elementos e 
processos que não são completamente 
controláveis





(novos) Tipos de paisagens urbanas 
para serviços ecossistêmicos 

• remanescente  

• restaurada 

• regenerada 

• formal 

• híbrida

Cultivation of Novel Nature for Urban Resilience 
Ahern, Jack  



5 estratégias para 
implantação

• Biodiversidade 

• Redes para conectividade 

• Planejamento e projeto para 
multifuncionalidade 

• Modularização e redundância 

• Prever um projeto adaptativo, experimental, 
safe to fail, projeto como pesquisa, aprender 
fazendo



Táticas de 
Infraestrutura Verde

• Integrar elementos de IV em edifícios, 
espaços abertos e infraestrutura existentes  

• Inverter prioridades (solas, não pneus) 

• Observar o "espírito do lugar", quem 
possui interesse (stakeholders)  

• Identificar os padrões locais desejáveis e 
os indesejáveis
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conservação dos serviços 
ecossistêmicos para  a (não na) Cidade

ver lista amazon










Urban Regeneration: Foresting Vacancy In Philadelphia 
Chieh Huang. University of Pennsylvania School of Design, Landscape Architecture, 601 Studio. 
Scenario 04: Building the Urban Forest 

http://scenariojournal.com/journal/issue-4/
























ASLA 2012 General Design Award of Excellence. A Green Sponge for a Water-Resilient City: Qunli 
Stormwater Park. Haerbin City, Heilongjiang Province, China. Turenscape and Peking University, 
Beijing






















