3. CONSERVAÇÃO INTEGRADA
Essa linha de pesquisa discute conceitos e práticas do desenvolvimento sustentável e da
conservação integrada.
Examina dimensões históricas, materiais e imateriais, que conformam a cidade e estuda o
patrimônio natural e construído incluindo a paisagem urbana e os espaços livres públicos.
Adota métodos, técnicas e modelos tais como: análise histórica, análise e avaliação ambiental
e paisagística; modelo de gestão da conservação de estruturas ambientais urbanas e
periurbanas; técnica de construção de cenários, técnicas de avaliação de impactos; modelo de
negociação entre atores sociais e técnicas de monitoramento e controle.
Grupos de pesquisa relacionados:Conservação Integrada Urbana e Territorial | Jardins de Burle
Marx GEMFI - Grupo de Estudos sobre o Mercado Fundiário e Imobiliário |Sociedade e
Natureza; Laboratório de Estudos Periurbanos
LABORATÓRIOS
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada -CECI
Coordenador: Tomás de Albuquerque Lapa
Grupo de Estudo sobre o Mercado Fundiário e Imobiliário (GEMFI)
Coordenador: Norma Lacerda
Laboratório da Paisagem
Coordenadora: Ana Rita Sá Carneiro
Laboratório de Estudos Periurbanos -LEPUR
Coordenadora: Fátima Furtado
Núcleo de Urbanismo Bioclimático (em formação)
Coordenador: Ruskin Freitas
Laboratório de Urbanismo e Patrimônio Cultural - LUP
Coordenadora: Virgínia Pontual
PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.
1)Mercado imobiliário nas áreas pobres da Região Metropolitana do Recife
2)Mercado imobiliário nos centros históricos das cidades brasileiras
3) Sistema de espaços livres e a constituição da esfera pública contemporânea no Brasil
(CNPq/FAPESP)
4) O jardim e a paisagem na conservação urbana (CNPq)
5) A conservação dos jardins de Burle Marx: uma paisagem cultural no Nordeste (CNPq)
6)Resiliência de Cidades Costeiras: Um Recurso para Enfrentar as Mudanças Climáticas
7)Os efeitos das Usinas Hidrelétricas sobre os Municípios Diretamente Afetados por
hidrelétricas (ANEEL)
8)Resiliência Urbana frente a Desastres Decorrentes de Mudanças Climáticas: 9)Metodologia
de Avaliação da Infraestrutura em Cidades Costeiras (CNPq/FACEPE)
10)A influência da vegetação sobre o conforto térmico no entorno de espaços livres públicos na
cidade de Recife
11)O papel dos parâmetros urbanísticos no favorecimento da qualidade ambiental dos espaços
arquitetônicos e urbanos
12)A busca dos espaços ou a autofagia dos lugares: da conquista dos espaços à destruição
dos lugares da memória e da identidade coletivas
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Rede Urbana do Brasil/IPEA.


Universidade de Marburg, Alemanha.
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Programa de Pós- graduação em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Universidade
da Amazônia e Núcleo de Estudos Urbanos em Conservação Integrada da UEMA.


QUAPASEL nacional–Sistemas de Espaços livres.


ICCROM, IPHAN, CECI, UNESCO: Especialização em gestão do patrimônio cultural.
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ICOMOS/IFLA Comitê Internacional de Paisagens Culturais.


Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (Posgrado en Diseño, Planificación
y Conservación de Paisaje y Jardines.)

