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Resumo: 

Neste projeto, pretende-se aprofundar no tema das cidades verdes e compactas, intervindo nas 

múltiplas escalas do planejamento da paisagem, através de uma visão mais integrada e aplicada. O 

objetivo principal é desenvolver um modelo conceitual fundamentado nos resultados da pesquisa 

de doutorado da candidata (realizada na Universidade de São Paulo com apoio da FAPESP) e nos 

demais estudos de ecologia da paisagem e morfologia urbana, articulando as diferentes escalas 

(quadra-bairro-cidade-região), a fim de gerar propostas de desenho urbano que concilie maior 

densidade e cobertura vegetal. O estudo de caso é o Hub Internacional para o Desenvolvimento 

Sustentável (HIDS), em Campinas-SP. A aplicação deste modelo na área será útil para embasar os 

estudos morfológicos do masterplan do HIDS, atendendo a uma demanda real. Além disso, 

pretende-se testar e validar os parâmetros e diretrizes de desenho urbano gerados durante o 

doutorado da candidata. A estrutura da pesquisa está fundamentada no conceito metodológico de 

Design Science Research, uma vez que se busca o avanço da fronteira do conhecimento, de forma não 

só exploratória e descritiva, mas também prescritiva. As experiências e lições aprendidas nas etapas 

de elaboração, aplicação do modelo conceitual e validação servirão como referencial teórico para 

replicabilidade em outras cidades, comprometidas com o desenvolvimento sustentável. O 

conhecimento gerado também poderá contribuir na reformulação de políticas públicas, 

instrumentos legais e parâmetros urbanísticos, e na conscientização da sociedade, a fim de viabilizar 

transformações positivas no uso e ocupação solo e mudanças de paradigma para cidades mais 

resilientes e sustentáveis.
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Abstract: 

This research project aims to deepen the theme of compact green cities, exploring and addressing 

the multiple scales of landscape planning in an integrated and applied approach. The main objective 

is to develop a conceptual model based on the results of the candidate's doctoral research (carried 

out at the University of São Paulo with FAPESP support) and other studies of landscape ecology 

and urban morphology, articulating the different scales (block-neighborhood-city-region), in order 

to generate urban design proposals that reconcile greater density and vegetation cover. The case 

study is the International Hub for Sustainable Development (HIDS), in Campinas-SP. The 

application of this model in the area will be useful to support morphological studies of the HIDS’s 

masterplan, meeting a real demand. In addition, we intend to test and validate the parameters and 

guidelines of urban design generated during the candidate's doctorate. The research framework is 

based on the methodological concept of Design Science Research, since it seeks the advance on 

the frontier of knowledge, not only through exploratory and descriptive way, but also trough 

prescriptive way. The experiences and lessons learned in the development, the application of the 

conceptual model and the validation phases will serve as a theoretical framework for replicability 

in other cities committed to sustainable development. The knowledge generated may also 

contribute to the reformulation of public policies, legal instruments and urban parameters, in order 

to enable positive transformations in land use and paradigm shifts towards more resilient and 

sustainable cities. 
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1) Enunciado do problema 

A rápida urbanização do mundo tem produzido cidades com altas taxas de expansão horizontal, 

em especial, as latino-americanas, cuja taxa é 2 a 3 vezes maior que a de crescimento populacional 

(UN HABITAT, 2012). Uma das graves consequências do espraiamento urbano é o desmatamento 

de área naturais nas franjas da cidade para dar lugar à novas habitações. Por isso, estudos sobre a 

sustentabilidade urbana preconizam cidades mais compactas, ou seja, cidades estruturadas nos 

princípios de alta densidade, uso misto, desenvolvimento orientado pelo transporte público e 

modais não motorizados (ACIOLY; DAVIDSON, 1998; BURTON, 2000; OECD, 2012). 

Tecidos urbanos mais compactos permitem conter o crescimento horizontal da área urbana, 

preservar áreas naturais nas franjas da cidade, otimizar os recursos naturais, energéticos e 

financeiros, devido ao menor gasto em infraestrutura e deslocamento, e diminuir a emissão de CO2 

e a poluição, alinhando-se, assim, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 

(ACIOLY; DAVIDSON, 1998; WILLIAMS; BURTON; JENKS M. (EDS.), 2000; JENKS; 

BURGESS, 2001; EDWARDS, 2010; UNITED NATIONS, 2017).   

Paralelamente, sabemos que o papel das áreas verdes urbana (parques, praças, áreas naturais 

protegidas e jardins) é relevante e inquestionável, uma vez que são capazes de fornecer uma ampla 

gama de serviços ecossistêmicos e abrigar maior biodiversidade (NIEMELÄ et al., 2010; YOUNG, 

2010; NIELSEN et al., 2014). Estas áreas atuam como corredores verdes ou “trampolins 

ecológicos”, favorecendo o fluxo gênico e de indivíduos entre áreas naturais, periurbanas e rurais, 

permitindo, assim, a manutenção de comunidades e perpetuação de espécies nativas (HOUGH, 

1995; ALMEIDA; VASCONCELOS, 2007; SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON 

BIOLOGICAL DIVERSITY, 2012; FORMAN, 2014). 

A literatura têm indicado também a importância de considerar o potencial da matriz urbana na 

conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmico, a partir de uma visão de matriz menos 

hostil (“soft matrix”; Franklin, 1993; Lin & Fuller, 2013), com foco nos espaços verdes intersticiais 

de maior complexidade, principalmente nos espaços livres residenciais, como jardins, quintais e 

áreas coletivas de lazer (HOBBS; SAUNDERS, 1990). Tais espaços podem ser  estratégicos e 

fundamentais para promover a conectividade com áreas-fonte (fragmentos naturais) e corredores 

ecológicos, e portanto, contribuir com a biodiversidade urbana e regional  (FORMAN, 2014; 

GASTON et al., 2005; GODDARD; DOUGILL; BENTON, 2010; J. GASTON et al., 2005; 

MAGALHÃES, 2013; MCDONNELL; HAHS; BREUSTE, 2009; MCKINNEY, 2002; RUDD; 

VALA; SCHAEFER, 2002; SMITH et al., 2005).  

No entanto, ao buscar um desenho urbano mais compacto, tanto em novas frentes de urbanização, 

como em áreas de renovação urbana (tecidos urbanos já consolidados), a oferta de áreas verdes 
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urbanas públicas tende a ser prejudicada, com risco de reduções drásticas ou perdas irreversíveis 

(JIM, 2004) devido à disputa por terras urbanas e interesses econômicos variados.  

Diversas pesquisas  comprovaram a correlação negativa entre densidade urbana (densidades 

habitacional, populacional ou construída) e áreas verdes urbanas (JIM, 2004; TRATALOS et al., 

2007b; FULLER; GASTON, 2009; BRUNNER; COZENS, 2013; XU; HAASE; PAULEIT, 

2018), ou densidade urbana e biodiversidade  (mensurada, por bioindicadores, como a avifauna) 

(CHACE; WALSH, 2006; TRATALOS et al., 2007a; MACGREGOR-FORS; SCHONDUBE, 

2011; TOLEDO; DONATELLI; BATISTA, 2012; SUSHINSKY et al., 2013; VAN HEEZIK; 

ADAMS, 2016). Assim, tais estudos indicam que se trata de um fenômeno cujos processos são 

antagônicos, no qual o aumento de densidade provoca inevitavelmente a diminuição de áreas 

verdes ou vice-versa. Especialistas sobre densidade urbana costuma chama-lo de “paradoxo das 

cidades compactas” (DE ROO, 2000; WILLIAMS, 2000; NEUMAN, 2005; MELIA; 

PARKHURST; BARTON, 2011). 

Enfrentar o grande desafio de conciliar o necessário aumento de densidade habitacional e oferta 

de áreas vegetada de forma equitativa e inclusiva se torna de suma importância para o futuro das 

cidades (HAALAND; VAN DEN BOSCH, 2015; XU; HAASE; PAULEIT, 2018; ARTMANN; 

INOSTROZA; FAN, 2019a; SUN et al., 2019), pois o aumento da densidade é tão necessário 

quanto a presença de áreas verdes intraurbana para se alcançar, concomitantemente, maior 

sustentabilidade e resiliência..   

Somente a partir de um planejamento integrado de cidade “verde e compacta” é que podermos 

enfrentar os desafios socioeconômicos e ambientais da urbanização crescente (OECD, 2018; 

ARTMANN; INOSTROZA; FAN, 2019b). Por isso, os autores apontam a necessidade de 

compreender melhor as relações entre os elementos construídos e as áreas verdes e seus impactos 

multidimensionais e em escalas múltiplas.  

O desafio do equilíbrio entre densidade urbana e áreas verdes tem sido enfrentado por diferentes 

abordagens de métodos, escalas e perspectivas na literatura (BYRNE; SIPE; SEARLE, 2010; 

SANCHES, 2014; ARTMANN; INOSTROZA; FAN, 2019b; GAVRILIDIS et al., 2019; SUN et 

al., 2019), mas poucos (SANCHES, 2019; SUN et al., 2019) se aprofundaram na matriz urbana, 

mais especificamente na relação entre quantidade/configuração dos espaços verdes residenciais,  

densidade e morfologia urbana na microescala urbana.  

A candidata, em sua pesquisa de Doutorado (SANCHES, 2019)1, avaliou o desempenho de tipos 

morfológicos presentes em três cidades (São Paulo, Brasília e Berlim) na escala da quadra urbana 

 

1 Financiada pela FAPESP (Processo nº 2015/21754-9). 
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(Figura 4) à luz do conceito de cidades verdes compactas (“green compact cities”) (ARTMANN; 

INOSTROZA; FAN, 2019b). Apesar dos avanços e conhecimento relevante gerado, a pesquisa se 

focou à microescala – devido à necessidade de limitar o escopo e adequação ao tempo de duração 

da pesquisa – portanto, não analisando, de forma aprofundada, o efeito da morfologia na escala do 

bairro e sua articulação com entorno e região. 

Mesmo com o crescimento contínuo de pesquisas científicas que abordam a relação entre 

adensamento e áreas verdes, ainda há escassez na literatura sobre investigações em múltiplas escalas 

espaciais (ARTMANN; INOSTROZA; FAN, 2019b), principalmente nos países latino-

americanos, que possui uma representatividade de apenas 1% na literatura mundial sobre o assunto 

(HAALAND; VAN DEN BOSCH, 2015).  

Diante disso, pretende-se, neste presente projeto de pesquisa, se aprofundar no tema das cidades 

compactas e verdes, explorando e articulando as múltiplas escalas do planejamento urbano (do 

micro ao macro) através de uma visão mais holística e aplicada. O objetivo principal é desenvolver 

um modelo conceitual fundamentado nos resultados de Sanches (2019) e demais estudos de 

ecologia da paisagem e morfologia urbana, integrando as diferentes escalas (quadra urbana – bairro- 

cidade - região), a fim de gerar propostas de desenho urbano que concilie maior densidade e 

cobertura vegetal. Ou seja, trata-se de uma continuidade da pesquisa de doutorado da candidata, 

ampliando o foco e considerando as especificidades e as condicionantes na escala do bairro, da 

cidade e da região (como, por exemplo, relevo, rede hídrica, fragmentos naturais, malha viária do 

entorno, vetores de crescimento, uso do solo).  

O estudo de caso para a aplicação de tal objetivo é o Hub Internacional para o Desenvolvimento 

Sustentável (HIDS), em Campinas-SP. Trata-se de um distrito de inovação que sediará uma 

estrutura que “combina e articula ações, através de parcerias e cooperações entre instituições que 

possuem competências e interesses voltados a prover contribuições concretas para o 

desenvolvimento sustentável”2. O termo HUB foi adotado pois diz respeito a um local de 

convergência e distribuição do conhecimento, onde as sinergias são identificadas e potencializadas. 

A proposta do HIDS surgiu a partir da aquisição de uma gleba de 140 ha pela Unicamp, em 2013, 

denominada Fazenda Argentina. Trata-se de um greenfield que se encontra ao lado do campus da 

Unicamp (Zeferino Vaz), em Campinas-SP, idealizada como área de expansão da universidade 

(Figura 1) (DEPI, 2018). Até então a área não havia sido ocupada, pois o poder público local visava 

um uso estratégico, cuja a vocação deveria se voltar ao desenvolvimento tecnológico. Por isso, a 

Fazenda Argentina e seu entorno foram demarcados como II Pólo de Alta Tecnologia de Campinas 

 

2 Fonte: O que é o HIDS? Disponível em: http://www.hids.depi.unicamp.br/. Acesso: 11/2019. 

http://www.hids.depi.unicamp.br/
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(CIATEC II), que compreende, além desta gleba da Unicamp, a região onde se encontram 

instituições públicas e privadas de ensino e de pesquisa de ponta, como Centro Nacional de 

Pesquisa em Energia e Materiais Polo II de Alta Tecnologia (CNPEM), Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), Centro de Inovação América Latina da Cargill, 

CPD Santander (Centro de Processamento de Dados do Santander), FACAMP (Faculdades de 

Campinas), entre outros(DEPI, 2018) (Figura 1).  

Ao adquirir a Fazenda Argentina, a Unicamp iniciou um processo de discussão sobre as funções e 

os usos que a área poderia desempenhar. Sob a coordenação da Diretoria Executiva de 

Planejamento Integrado da Unicamp (DEPI), a proposta evoluiu no sentido de expandir a área por 

meio da integração e envolvimento das outras instituições ao redor e que fazem parte do CIATEC 

II (mencionadas acima) e da Prefeitura de Campinas, uma vez que havia interesse comuns, 

nascendo, assim, o HIDS. Em seguida, a PUCAMP (Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas), vizinha da área, também foi incorporada ao HIDS pelos objetivos em comum (DEPI, 

2018). Além da parceria com Prefeitura Municipal de Campinas, a iniciativa conta com o apoio do 

Governo do Estado de São Paulo, da FAPESP (ALISSON, 2018) e com auxílio financeiro (a fundo 

perdido) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) por meio de termo de cooperação 

(ANDRIOTTI, 2019; MARIUZZO, 2019; RADAELLI; MARIUZZO, 2019). 

 
Figura 1. Localização do HIDS, Campinas-SP, e as principais instituições e empresas que fazem parte. Crédito: Autora. Fonte: 

Adaptado de DEPI (2019a) 
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A partir das parcerias estabelecidas entre as instituições públicas e privadas, empresas e governo, 

foi definida a visão do HIDS:  

“Contribuir para o processo do desenvolvimento sustentável, agregando esforços 

nacionais e internacionais para produzir conhecimento, tecnologias inovadoras e 

educação das futuras gerações, mitigando e superando as fragilidades sociais, 

econômicas e ambientais da sociedade contemporânea” (DEPI, 2018). 

Na prática, o HIDS será um indutor de um distrito modelo de desenvolvimento sustentável e 

inteligente, de referência nacional e internacional, trazendo a oportunidade ímpar de testar e aplicar 

práticas de planejamento e gestão urbana, embasadas no que há de vanguarda em ternos de 

tecnologia e sustentabilidade.  

Para a concretização desta ideia, identificou-se, primeiramente, a necessidade de um masterplan que 

guie o planejamento e o desenho urbano deste novo distrito modelo, e atenda as demandas e as 

necessidades contemporâneas de forma transversal e interdisciplinar,  perpassando pelas áreas 

ecologia, paisagem, geologia, hidrologia urbana, infraestrutura hidrossanitária, infraestrutura e 

recursos energéticos, mobilidade, acessibilidade, smart city, resíduos sólidos, agricultura urbana, 

adensamento populacional, habitação de interesse social (HIS), uso do solo, áreas públicas, espaços 

de convivência, patrimônio, empreendedorismo, modelo jurídico e formas de financiamento 

(DEPI, 2019b).  

Além do oferecimento da gleba da Fazenda Argentina como ativo tangível para compor o HIDS, 

a Unicamp ofereceu seu capital humano intelectual (docentes e pesquisadores) como bem 

intangível na consolidação do HIDS, o que também compreende sua participação na elaboração 

do masterplan (DEPI, 2018). 

Neste sentido, o modelo conceitual a ser desenvolvido nesta pesquisa de pós-doutorado servirá 

para orientar e embasar estudos morfológicos para o masterplan do HIDS. Estes estudos serão 

desenvolvidos pelos alunos do curso de especialização “Residência em Arquitetura, Urbanismo e 

Engenhara Civil”3, tendo em conta de que uma das diretrizes do masterplan do HIDS é promover 

maior adensamento e maior oferta de áreas verdes (DEPI, 2019b).  

 

3 O Curso Especialização (pós-graduação Lato Sensu) “Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil” tem 
duração de um ano com previsão para início de 2020. Ele foi formato com atividades práticas e teóricas para atender 
demandas específicas em cada ano de oferecimento, explorando, assim, temas, disciplinas, forma de financiamento e 
corpo docente específicos. O primeiro oferecimento está relacionado ao desenvolvimento de um Masterplan para a área 
onde será criado o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável (HIDS), no Pólo II do CIATEC. Esta 
residência terá o Projeto Urbano como tema, considerando questões de ecologia, geologia, economia, topografia, 
drenagem, paisagem e patrimônio, e incorporando novas tecnologias de infraestrutura energética e hidrossanitária, 
mobilidade, gestão de resíduos, agricultura urbana, adensamento populacional, HIS, uso misto, terceiros lugares, 
inovação e empreendedorismo. 
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2) Resultados esperados 

Como resultado espera-se a formulação de um modelo conceitual, no qual será incorporado o conhecimento gerado na pesquisa de 

doutorado da candidata, especificamente os parâmetros e as diretrizes de desenho ( 

Figura 2). O modelo será aplicado em um estudo de caso real (HIDS), buscando articular as 

soluções na microescala (da quadra urbana) com a mesoescala (do bairro) e macroescala (da cidade 

e região), considerando, assim, as especificidades locais (características físicas, ambientais, 

socioeconômicas e culturais do território). 

O novo conhecimento gerado nesta pesquisa será organizado e sistematizado na forma de materiais de cunho técnico e didático ( 

Figura 2). O primeiro produto compreende material didático ( 

Figura 2- realçado com contorno em verde) a ser transmitido no curso de especialização 

“Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil”, por meio de exposições teóricas e 

orientações durante as atividades práticas projetuais, com o intuito de instrumentalizar e fomentar 

proposições de masterplan para o HIDS que atendam, entre outras demandas, a necessidade do 

equilíbrio entre densidade urbana e cobertura vegetal.  

O segundo produto ( 

Figura 2- realçado com contorno em amarelo) constitui um manual ou cartilha técnica voltada 

principalmente para técnicos e tomadores de decisão do poder público e iniciativa privada, 

subsidiando a prática profissional e o estabelecimento de instrumentos normativos inovadores 

sobre o uso e ocupação do solo. O conteúdo deste material técnico compreenderá a síntese dos 

resultados obtidos no doutorado e pós-doutorado sob a forma de recomendações de “boas práticas 

urbanas”. Pretende-se que este material seja sensível aos desafios da prática profissional e aos 

desafios socioculturais no contexto urbano brasileiro. O material terá uma linguagem acessível, de 

modo que seja de fácil compreensão não só por técnicos, mas também por gestores, representantes 

políticos, público geral interessado ou pertencente à sociedade civil organizada. 

Além destes dois produtos diretos, pretende-se testar e validar os parâmetros e diretrizes de desenho geradas na pesquisa de 
doutorado da candidata ( 

Figura 2 – realçado com contorno em rosa). A validação será possível por meio das propostas 

morfológicas geradas no curso de especialização. Tais proposições poderão apresentar um 

desempenho melhor do que os estudos de caso analisados durante a pesquisa de doutorado, 

permitindo a revisão ou aperfeiçoamento dos parâmetros e diretrizes estabelecidas anteriormente 

e a definição de novos parâmetros e diretrizes na escala do bairro.  
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Figura 2.Estrutura do projeto de pós-doutorado e os resultados esperados. Crédito: Autora. 
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Como a validação não depende exclusivamente da candidata, pois será fruto dos resultados obtidos 

nas propostas morfológicas durante o curso de especialização, ela foi prevista como produto 

complementar. O conhecimento gerado nesta etapa será apresentado em forma de artigo científico 

publicado em revista indexadas e revisada por pares.  

Uma vez que este projeto de pesquisa é parte integrante de um plano maior que visa a elaboração 

de um masterplan para o HIDS, espera-se obter outros resultados complementares, frutos da 

participação da candidata nas etapas subsequentes. A primeira delas é a compatibilização de outros 

parâmetros, variáveis e indicadores de outros campos do conhecimento (como mobilidade e 

acessibilidade, eficiência energética, desempenho microclimático, segurança pública, urbanidade, 

drenagem e gestão das águas, infraestrutura verde, segurança alimentar, viabilidade econômica, 

entre outros) e que serão fundamentais para a formulação de um masterplan com uma visão holística, 

fundamentado no conhecimento científicos e evidências empíricas e preparada para atender as 

demandas da sociedade contemporânea. 

As propostas finais de masterplan deflagarão diferentes cenários que serão avaliados alinhados às 

prioridades da equipe interdisciplinar da Unicamp e do HIDS. 

Por fim, as experiências e lições aprendidas na elaboração e aplicação do modelo conceitual, bem 

como a validação dos parâmetros e diretrizes, servirão como referencial teórico para replicabilidade 

em cidades em expansão, comprometidas com o desenvolvimento sustentável. Além disso, o 

conhecimento gerado servirá como subsídio na reformulação de mecanismos, instrumentos e 

parâmetros urbanísticos legais que viabilizem transformações positivas na regulação do uso e 

ocupação solo e mudanças de paradigma em busca de cidades mais resilientes e sustentáveis. 

3) Desafios científicos e tecnológicos e os meios e métodos para superá-los 

Um dos principais desafios científicos está relacionado à pesquisa aplicada. A utilização e validação 

do conhecimento gerado na pesquisa de doutorado da candidata se fundamenta no conceito 

metodológico de Design Science Research (DSR) ou “Pesquisa em Ciência do Projeto”, uma vez que 

se busca o avanço na fronteira do conhecimento, de forma não só exploratória e descritiva, mas 

também prescritiva (VAN AKEN; ROMME, 2009; DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

O conceito metodológico do DSR busca diminuir a lacuna entre a teoria e a prática, propondo 

soluções a problemas reais. Ao aplicar as soluções e avaliar seus resultados, pode-se gerar 

conhecimento e novos referenciais teóricos para a ciência (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 

2015). Por isso, há um entendimento que DSR traz uma visão inovadora do papel da ciência, que 

se reflete em um crescente número de pesquisas embasadas neste método na área de educação, 

administração, sistemas de informação, engenharia, inclusive na arquitetura (LACERDA et al., 

2013), devido à própria natureza propositiva destas áreas do conhecimento. No entanto, observa-
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se ainda uma escassez de pesquisas em planejamento urbano que aplicam DSR, apesar de sua 

adequabilidade e potencial de contribuição para a ciência, uma vez que se fomenta a pesquisa 

aplicada, gerando conhecimento aliado à solução de problemas práticos. 

O DSR tem como premissa a construção de algo novo, denominado de artefato (MARCH; SMITH, 

1995; VAN AKEN; ROMME, 2009; DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015), e que pode ser 

constructos, modelos, métodos ou instanciações para solucionar um problema prático, do mundo 

real (MARCH; SMITH, 1995), uma vez que compreender um problema não é o suficiente para se 

encontrar uma solução (FAZENDA, 2013).  

Nesta pesquisa os produtos gerados, de acordo com a classificação do DSR serão constructos, 

modelo e instanciação. Constructos são conceitos e termos usados para descrever problemas, 

pensar em tarefas, visando solucionar um problema (MARCH; SMITH, 1995). Tais conceitos serão 

derivados dos resultados obtidos na pesquisa de doutorado da candidata (SANCHES, 2019) e 

complementados por outros estudos morfológicos e de ecologia da paisagem e dados espaciais 

locais, de forma a ampliar a escala de intervenção (Figura 3).  

Já o modelo é um conjunto de proposições ou afirmações que expressam relação entre os 

constructos (conceitos) e “precisa sempre capturar a estrutura da realidade para ser uma 

representação útil”(LACERDA et al., 2013). Por isso um modelo também é definido como um 

“conjunto de suposições baseadas no mundo real que indicarão as regras de negócio de um 

sistema” (REBELO, 2009). Como o conhecimento gerado em Sanches (2019) – parâmetros e 

diretrizes de desenho - foi derivado de estudos de caso reais (São Paulo, Brasília, Berlim), a 

construção de um modelo conceitual demonstra ser um produto viável, pertinente e útil para o 

contexto do HIDS (Figura 3). 

A modelo conceitual poderá ser aperfeiçoado ao ser aplicado ao longo das atividades práticas do curso de especialização4, por um 
processo de retroalimentação ( 

Figura 2), uma vez que os residentes (alunos) estarão em contato com a realidade, buscando 

solucionar problemas reais, bem como, enfrentando os desafios e as dificuldades da prática 

profissional. 

A instanciação é a “concretização de um artefato em seu ambiente” (LACERDA et al., 2013), ou 

seja, a implementação de constructos, modelos e métodos (MARCH; SMITH, 1995). No contexto 

deste projeto, as instanciações seriam as próprias propostas morfológicas iniciais (Figura 3) 

resultantes das atividades práticas do curso de especialização. A partir delas, poderemos validar o 

 

4 As atividades práticas, de acordo com a proposta do curso, compreende 800 horas de estágio supervisionado nos 
escritórios de projeto da Unicamp (FEC, 2019). 



12 

 

conhecimento prévio gerado e aperfeiçoar o modelo conceitual, pois “as instanciações demonstram 

a viabilidade e a eficácia dos modelos e métodos que elas contemplam” (LACERDA et al., 2013).  

 

Figura 3 Artefatos (produtos) gerados segundo o conceito metodológico de Design Science Research aplicado à pesquisa. Crédito: 

Autora. 

Pode-se dizer, então, que a integração e a sinergia entre a pós-graduação Strictu Sensu (pós-

doutorado) e Lato Sensu (curso de especialização), cria a oportunidade de aplicar o conhecimento 

prévio em atividades práticas projetuais de desenho urbano no atendimento a uma demanda real 

(HIDS). O conhecimento aplicado permitirá avaliar e validar os parâmetros quantitativos e as 

diretrizes de desenho e, se necessário, aperfeiçoar estes parâmetros a partir de novos arranjos 

morfológicos (propostos pelos alunos do curso especialização) com desempenho melhor - em 

termos de densidade e cobertura vegetal - aos avaliados na pesquisa de doutorado. Permitirá 

também gerar parâmetros na escala do bairro e extrais lições e aprendizado com o resultado de sua 

implementação.  

O conhecimento prévio gerado pela candidata (SANCHES, 2019) é sumarizado a seguir para que 

se tenha melhor compreensão de que forma e em que momento ele será aplicado e, em seguida, 

será abordado os meios de superar os desafios tecnológicos. 

A candidata, em sua pesquisa de doutorado, analisou oito tipos morfológicos de alta densidade 

presentes em três cidades (São Paulo, Brasília e Berlim) (Figura 4), por meio de variáveis da ecologia 

da paisagem e de morfologia urbana (incluso densidade), a fim de avaliar seus desempenhos e 

identificar os melhores padrões morfológicos à luz do conceito de cidades verdes compactas (“green 
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compact cities”) (ARTMANN; INOSTROZA; FAN, 2019b). Os resultados da pesquisa revelaram 

quatro tipos morfológicos de melhor desempenho: Tradicional, Perimetral, Semiaberto e 

Contemporâneo. Todos eles apresentavam uma característica em comum: tinham a quadra como 

unidade mínima de desenho e não o lote. 

 
Figura 4. Tipos morfológicos avaliados na pesquisa de doutorado da candidata. Fonte: Sanches (2019). 

Além dos tipos morfológicos, foram analisadas estatisticamente e identificadas as quadras amostrais 

que melhor conciliaram alta densidade e cobertura vegetal/arbórea. A partir delas foram extraídos 

parâmetros quantitativos e diretrizes de desenho urbano, visando um aumento de densidade urbana 

sem perder cobertura vegetal.  

Os parâmetros quantitativos (Tabela 1) atendem aos requisitos de vegetação (variáveis da ecologia 

da paisagem: PLAND, ENN, PATCH e AI) e aos requisitos de densidade urbana (variáveis de 

densidade habitacional, populacional e construída: DOMIC, POP, CA e TO). 

Tabela 1 Parâmetros de referência com relação a vegetação e densidade baseados nas melhores quadras amostrais avaliadas. Fonte: 
Sanches (2019). 

Parâmetros de referência para quadra urbana 

Cobertura arbórea Cobertura vegetal  Densidade  

PLAND mín.= 25% PLAND mín.= 35% DOMIC mín.= 220 domicílios/ha 

ENN máx. = 9m ENN máx. = 7m POP mín= 400 habitantes/ha 

PATCH mín. = 180m² PATCH mín.  = 240m² CA mín.= 1,5 

AI mín.= 80% AI mín.= 85% TO máx.= 55% 

Variáveis: PLAND (percentual de cobertura arbórea), ENN (distância euclidiana do vizinho mais próximo), PATCH (tamanho 
médio da mancha), AI (índice de agregação), DOMIC (densidade domiciliar), POP (densidade populacional), CA (coeficiente de 
aproveitamento) e TO (taxa de ocupação). 
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As diretrizes foram organizadas em sete tópicos (Figura 5) que compreendem requisitos e 

orientações quanti-qualitativas de desenho urbano, de forma a produzir maior compacidade aos 

espaços construídos e qualidade urbanística, a partir da relação entre os espaços construídos e livres, 

e diminuir a percepção humana da alta densidade. 

 
Figura 5. Tópicos centrais das diretrizes de desenho urbano geradas a partir das quadras amostrais com melhor desempenho em 
termos de densidade e cobertura vegetal. Fonte: Sanches (2019). 

Dito isso, o estudo de caso HIDS traz a oportunidade única de testar e validar tais parâmetros e 

diretrizes, uma vez que a área não foi ocupada e a mesma se insere em um contexto de inovação, 

desvinculado de algumas amarras normativas de uso e ocupação do solo. Essa condição possibilita 

propostas morfológicas que trabalhem a quadra como unidade mínima de desenho, de maneira que 

os espaços construídos e livres dialoguem entre si, gerando um resultado de maior qualidade 

urbanística.   

As propostas morfológicas serão elaboradas no curso de especialização, na qual a candidata irá 

orientar e acompanhar. Nesta etapa poderá ser criados novos arranjos morfológicos, distintos dos 

avaliados na pesquisa de doutorado (Figura 4), mais otimizados e eficientes, como os exemplos da 

Figura 6, apresentados por  A+T Research group (2015), aperfeiçoando e ajustando os parâmetros 

originais. 

O desafio tecnológico relacionado ao objetivo da aplicação dos parâmetros estabelecidos em 

Sanches (2019) será enfrentado pela adoção de modelagem paramétrica para que o processo 

projetual seja mais ágil e eficiente durante as atividades práticas do curso de especialização.  

O desenho paramétrico se traduz em uma tecnologia moderna e adequada neste contexto, a fim de 

criar novos arranjos morfológicos, utilizando a inteligência artificial (algoritmos) na busca de 

aperfeiçoamento e ajustes automatizados do projeto, atendendo, assim, aos parâmetros 

estabelecidos. Em geral, são ferramentas interativas,  como o CAD software (Rhinoceros 3D-
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Grasshoper) ou GIS software (Esri CityEngine), no qual o usuário define e manipula os 

parâmetros, permitindo criar várias opções de solução para responder a um mesmo problema, e 

gerando, assim, diferentes cenários que poderão ser avaliados posteriormente (SILVA, 2009; 

FINK; KOENIG, 2019). Com este tipo de tecnologia, o desenho urbano baseado no lote como 

unidade mínima dá lugar a uma modelagem do tecido urbano como um todo, planejando e 

construindo paisagem de forma coletiva(DE CASTRO et al., 2018).   Em conjunto, será utilizado 

o software Fragstats (MCGARIGAL; CUSHMAN; ENE, 2012) - ou plug-in operacionalizado em 

softwares de modelagem, com função similar - para cálculo das métricas de ecologia da paisagem. 

 
Figura 6. Exemplos de formas urbanas específicas geradas em projetos pontuais, buscando maior otimização, aumento da densidade 

e qualidade urbanística e arquitetônica. Fonte: A+T RESEARCH GROUP (2015). 

A validação e as lições extraídas a partir da aplicação dos parâmetros e diretrizes de desenho em 

um estudo de caso real (HIDS) poderão servir de embasamento e referencial teórico para práticas 

de planejamento futuro em novos bairros e áreas de expansão de cidades, principalmente, as de 

porte médio. Nesta etapa poderá ser gerado novos parâmetros referenciais para a escala do bairro, 

visto que no doutorado, o objeto de estudo foi a quadra urbana. 

Adicionalmente, a construção de um modelo conceitual visa expandir o nível de análise, 

considerando também as condicionantes locais físicas, ambientais (relevo, manchas naturais de 

vegetação, rede hídrica, etc.) e urbanas (eixos de mobilidade, integração da estrutura viária com 

entrono, usos e atividades propostos) que irão influenciar os desenhos morfológicos. Os princípios 

de ecologia da paisagem serão incorporados no modelo conceitual para que as áreas verdes 

resultantes nas propostas urbanísticas tenham coerência e lógica a partir de uma visão mais ampla, 

promovendo conectividade ecológica com a paisagem do entorno e atendendo as regulamentações 

ambientais.  
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Um outro desafio identificado é a disseminação do conhecimento para além da comunidade 

acadêmica e científica, focada no público profissional, que atua direta ou indiretamente no 

planejamento e gestão urbana, e na sociedade, enquanto cidadãos atuantes e participativos dos 

rumos e decisões de suas cidades.  

A disseminação do conhecimento deve não somente informar, mas também conscientizar e 

instrumentalizar sobre as possibilidades e meios de promover espaços urbanos com maior 

qualidade ambiental, e seu impacto na qualidade de vida da sociedade. 

Em vista disso, foi proposto a elaboração de uma peça técnica (cartilha ou manual técnico) como 

um segundo produto derivado do modelo conceitual. Ela será produzida na fase final da pesquisa 

de pós-doutorado, após a validação dos parâmetros e diretrizes, bem como o aperfeiçoamento do 

modelo conceitual, em face de sua aplicação nas atividades práticas do curso de especialização.  

O modelo conceitual será traduzido em recomendações de boas práticas de desenho urbano por 

meio de exemplos ilustrativos. Também será apresentado parâmetros, mecanismos e instrumentos 

urbanísticos inovadores, como por exemplo, form-based code e reajuste de terras (land readjustment) e 

incentivos ficais existentes, que viabilizaria a adoção destas práticas. 

4) Estágio de pesquisa no exterior 

A candidata pretende adquirir conhecimento complementar e troca de experiência na área de 

modelagem paramétrica e geodesign aplicados à morfologia urbana e ao planejamento de áreas verdes, 

por meio de estágio de pesquisa de curta duração (por volta de 1 a 2 meses) em departamentos e 

laboratórios com expertise no assunto. Os locais potenciais para o estágio compreendem: o Centro 

de Energia em Cidades Resilientes e Digitais, do Instituto Austríaco de Tecnologia (AIT) em Viena, 

sob a coordenação do Prof. Dr. Reinhard Koenig ou o Laboratório de Visualização da Paisagem e 

Modelagem do Instituto para o Desenvolvimento Espacial e da Paisagem (IRL), ETH, em Zurich, 

sob a coordenação da Drª. Ulrike Wissen Hayek. 

Caso esta atividade se concretize, o conhecimento adquirido será disseminado e compartilhado 

com a equipe de acadêmicos e profissionais, envolvidos no masterplan do HIDS, e com alunos 

residentes do curso de especialização, por meio do material didático e supervisão. 

5) Cronograma de execução do projeto 

A pesquisa de pós-doutorado terá duração de 24 meses e compreende as seguintes atividades:  

1. Revisão de literatura sobre modelos conceituais, estudos morfológicos e da ecologia da 

paisagem em múltiplas escalas urbanas, a fim de subsidiar a construção de modelo conceitual 

para espaços urbanos mais compactos e verde no contexto do HIDS, e a elaboração dos 
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materiais didático e técnico, e o artigo científico. Por isso, esta atividade está distribuída ao 

longo do cronograma. 

2. Levantamento de dados espaciais locais e regionais (dados biofísicos e urbanos) enquanto 

condicionantes para o modelo conceitual; 

3. Desenvolvimento do modelo conceitual: incorporação dos resultados do doutorado da 

candidata; 

4. Estágio de pesquisa no exterior; 

5. Elaboração de material didático para atividades práticas do curso de especialização 

6. Aplicação do modelo conceitual, orientação e acompanhamento dos avanços propositivos no 

curso de especialização  

7. Aperfeiçoamento ou ajustes do modelo conceitual, a partir da retroalimentação (feedback) no 

curso de especialização; 

8. Avaliação da aplicabilidade e viabilidade dos parâmetros e diretrizes gerados doutorado e 

extração de novos parâmetros escala do bairro; 

9. Elaboração de artigo científico sobre a validação e aplicabilidade dos parâmetros e modelo 

conceitual e as lições extraídas; 

10. Elaboração do material técnico (cartilha); 

11.  Elaboração de relatório final para Fapesp. 

 Bimestres (total 24 meses) 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Revisão de literatura              

2.Levantamento de dados espaciais 
locais 

            

3.Desenvolvimento do modelo 
conceitual 

            

4. Estágio no exterior             

5. Elaboração de material didático             

6. Aplicação do modelo conceitual, 
orientação e acompanhamento  

            

7.Aperfeiçoamento ou ajustes do 
modelo conceitual 

            

8.Avaliação da aplicabilidade e 
viabilidade 

            

9.Elaboração de artigo científico             

10.Elaboração do material técnico             

11. Elaboração de relatório final             

 

6) Disseminação e avaliação 

Os resultados gerados poderão ser avaliados por meio de sua viabilidade e aplicabilidade na fase de 

compatibilização com outros temas e parâmetros de desenho urbano ( 
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Figura 2),  a fim de se chegar em uma proposta final de masterplan para o HIDS.  Temas como 

desempenho microclimático, eficiência energética, hidrologia urbana, mobilidade e acessibilidade, 

urbanidade, patrimônio histórico, agricultura urbana, segurança, viabilidade econômica devem 

entrar no escopo do masterplan de forma integrada junto com a questão do adensamento e oferta 

de áreas verdes. 

O conteúdo do material didático será disseminado nas atividades de docência - exposição teórica e 

orientação no estágio supervisionado - no curso de especialização, podendo se estender em aulas 

da graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo a convite dos docentes. 

O material técnico (manual ou cartilha) será disponibilizado em formato digital, disponível para 

download em no site do HIDS5. O conteúdo deverá ser disseminado através de palestras de 

divulgação e/ou oficinas nos departamentos de planejamento e gestão urbana da Prefeitura de 

Campinas e em outros órgãos envolvidos na parceria, bem como em eventos promovidos pelo 

HIDS. 

7) Outros apoios 

A pesquisa de pós-doutorado da candidata fará parte de um projeto maior, no momento, em 

desenvolvimento, cuja proposta será submetida a Fapesp, na modalidade Auxilio à Pesquisa 

Regular, sob a coordenação da Profª Dr. Maria Gabriela Caffarena Celani (também supervisora 

desta pesquisa de pós-doutorado). Este projeto pretende estabelecer parceria entre a Faculdade de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Unicamp e o Departamento de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, se enquadrando na Chamada FAPESP 

47/2019 e FAPESC 13/2019.  

A proposta desta parceria é desenvolver para o HIDS um modelo para implantação de área urbana 

com espaços públicos que fomentem a inovação, baseado em form-based code (“zoneamento baseado 

na forma”) e modelagem paramétrica, e depois testá-lo, aplicando-o nas áreas ainda não ocupadas 

do Sapiens Parque de Florianópolis, a fim de ajustar e aperfeiçoar o modelo e avaliar sua eficiência. 
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