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Resumo: 

Esta investigação centra-se na elaboração de um sistema que articula métricas de 

avaliação de desempenho a recursos e funcionalidades algorítmico-paramétricas, de 

maneira a permitir analisar e otimizar diferentes aspectos relativos ao grau de eficiência 

e às possibilidades de operação de configurações geométricas e algébricas de uma 

determinada área urbana. Neste âmbito, esta tese aborda o uso de recursos computacionais 

e ferramentas algorítmicas especificamente elaboradas para mensurar a performance de 

áreas urbanas, sob a perspectiva de princípios objetivamente mensuráveis do 

Desenvolvimento Orientado pelo Transporte (DOT), um modelo de desenvolvimento 

urbano que visa a cidades mais autônomas e mais sustentáveis. Mais especificamente, a 

presente pesquisa visa a verificar como atributos mensuráveis, geométricos e algébricos 

(e, portanto, programáveis) do DOT podem ser implementados por meio de um modelo 

computacional que utiliza métodos de otimização para dar suporte à tomada de decisão 

no processo de projetos urbanos. Assim, este trabalho é orientado no sentido da 

elaboração de um sistema que possa ser integrado a processos de projeto urbano, 

fornecendo suporte à organização de bairros e cidades e contribuindo para o 

aprimoramento das possibilidades de análise e proposição em contextos urbanísticos.  

 

Palavras-chave: Projeto urbano; lógica algorítmica; parametrização; Desenvolvimento 

Orientado pelo Transporte; otimização. 
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1 . Introdução e Justificativa 

Esta pesquisa aborda um tema relevante e emergente na área de Arquitetura, Urbanismo 

e Design, ainda não consolidado no contexto da pós-graduação brasileira e sul-americana 

como um todo: a aplicação de recursos algorítmicos e paramétricos no processo de projeto 

urbano, visando, mais especificamente, à proposição de configurações de bairros e de 

cidades mais autônomos e sustentáveis (sob o ponto de vista do Desenvolvimento 

Orientado pelo Transporte - DOT e da dependência excessiva do automóvel nos centros 

urbanos). Neste sentido, esta tese de doutorado, que foi premiada com Menção Honrosa 

do Prêmio CAPES de Tese 2018, concentra-se em um ponto de charneira entre 

conhecimentos de naturezas distintas, mas que se complementam: a ciência holística do 

pensar e projetar as cidades e a programação, em seu universo eminentemente objetivo e 

cartesiano. 

A queima de combustível fósseis em veículos motorizados é responsável por até 75 por 

cento da poluição do ar urbano (Global Fuel Economy, 2016), enquanto a poluição do ar 

tem sido associada a 3,7 milhões de mortes prematuras em 2012 (Organização Mundial 

da Saúde, 2016). Para além de contribuir com as emissões de carbono, o paradigma 

adotado na organização de um número crescente de cidades tem sido responsável por 

inconvenientes nos centros urbanos contemporâneos (e. g. dependência do automóvel, 

padrões espaciais fragmentados, menores interações sociais). Neste cenário, o 

Desenvolvimento Orientado pelo Transporte (DOT) é um modelo de desenvolvimento 

urbano que se tornou um dos principais paradigmas de planejamento destinados à criação 

de bairros compactos, caminháveis e de uso misto, organizados em torno de estações de 

transporte.  Este modelo de organização espacial, que incentiva a criação de comunidades 

que não dependem exclusivamente do automóvel para os deslocamentos diários, está 

sendo crescentemente promovido em várias cidades do mundo como uma política 

sustentável. Nesta lógica, serviços urbanos básicos são facilmente acessíveis sem exigir 

automóveis ou dispender grandes quantidades de tempo de deslocamento, suportando 

bairros mais autónomos e sustentáveis. 

O DOT preconiza relações funcionais e de proximidade com os nós de transporte, visando 

o desenvolvimento de bairros que incentivam o uso de transporte público. A promoção 

de distritos em que se pode caminhar até as estações, e outros serviços urbanos, ocorre 

através da criação de áreas com urbanização compacta, diversidade no uso do solo e 

planejamento urbano orientado para o pedestre. Em outras palavras, o DOT visa 

territórios compactos e multifuncionais, onde os deslocamentos ocorram a pé ou de 

bicicleta, ou ainda, suportados por uma rede multimodal integrada de transportes 

coletivos. Os princípios primários do DOT consistem em: (a) acessibilidade ao transporte 

- a localização de serviços, comércio e habitação em torno de estações de transporte, 

proporcionando curtas distâncias para o acesso ao transporte coletivo; (b) 

caminhabilidade - a capacidade que uma determinada localidade possui de conectar 

habitações e diversos serviços urbanos por meio de distâncias que podem ser percorridas 

a pé, conferindo maior vitalidade às ruas e ao bairro como um todo; (c) uso misto - 

diversidade de usos e funções dentro de um mesmo distrito, proporcionando maior 

autonomia para os bairros; (d) densidade - incentivar alta ocupação populacional dentro 
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dos bairros, de maneira compacta e permitindo suportar diferentes modais (Dittmar & 

Ohland, 2004; Suzuki et al., 2013).Neste sentido, é possível afirmar que o DOT se baseia 

em parâmetros mensuráveis para melhorar o desempenho de bairros e centros urbanos. 

Em outras palavras, o DOT representa um tipo de proposição complexa, derivada de 

algumas variáveis consideradas cruciais para seus objetivos, o que o credencia como um 

caso potencial para implementação computacional (Lima et al., 2016). 

2 . Objetivo geral 

O objetivo geral desta tese é o de contribuir para a discussão sobre os processos de projeto 

do espaço urbano, sob o ponto de vista da implementação de recursos computacionais, 

mais especificamente daqueles relacionados à lógica algorítmico-paramétrica. Há, no 

escopo do projeto urbano, questões de temporalidade, precisão, limites e incompletudes 

(entre outras, como agentes envolvidos) que tornam a natureza do projetar urbanístico 

substancialmente diferente daquela relativa ao desenvolvimento de um objeto 

arquitetônico isolado, por exemplo. Neste sentido, processos de projeto urbano podem ser 

beneficiados por métodos (e ferramentas) computacionais especificamente elaborados 

para sua potencialização.   

3 . Objetivos específicos 

O objetivo específico desta pesquisa é a elaboração de um sistema de suporte à tomada 

de decisão no processo de projetos urbanos, por meio da incorporação e da programação 

de ferramentas computacionais que associem métricas de avaliação de desempenho de 

configurações urbanas a operações lógico-matemáticas. Este sistema permite incorporar 

um conjunto de variáveis e de dar visibilidade formal-espacial a elas em tempo real (ou 

em tempo suficiente para funcionar como retroalimentação no processo de projeto, seja 

por projetistas, seja por outros atores envolvidos). Pretende-se assim, articular aspectos 

relativos à implementação algorítmico-paramétrica no contexto urbano a referências de 

métricas que possibilitem mensurar fatores relacionados ao desempenho de configurações 

urbanas, dentro do contexto apresentado. Neste sentido, esta tese também possui como 

objetivos específicos: a) apontar referências de cálculo de desempenho que permitam a 

construção computacional de métricas para a avaliação e a otimização de configurações 

urbanas, sob a perspectiva de princípios mensuráveis; b) identificar funcionalidades, 

estratégias e instrumentos relativos à lógica algorítmico-paramétrica que possam 

contribuir para o desenvolvimento de um sistema de suporte a processos de projeto 

urbano, e; c) desenvolver um conjunto de ferramentas computacionais que associem as 

funcionalidades, estratégias e instrumentos identificados às referências de cálculo de 

desempenho apontadas, de maneira a materializar a implementação de métricas de 

avaliação de desempenho em tarefas de análise e otimização de configurações urbanas. 

4 . Procedimentos Metodológicos 

Para a elaboração do sistema desenvolvido no contexto desta tese, foram necessários 

conhecimentos sobre recursos algorítmicos e de programação, bem como sobre trabalhos 

que pudessem constituir aporte teórico e metodológico para: a) a definição de princípios 

e métricas referentes ao desempenho no planejamento urbano, e; b) a formulação de uma 
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contextualização computacional teórica e prática, em seus princípios, recursos e 

estratégias a serem abordadas. Diante do exposto, esta investigação se desenvolveu por 

meio das seguintes etapas: 

• Construção de quadro teórico-conceitual: fase em que se elaborou pesquisa 

bibliográfica para a definição dos conceitos, princípios e métodos adotados, de maneira a 

estabelecer a fundamentação teórica para desenvolvimento do sistema proposto. Nesta 

etapa foram abordados trabalhos que se referem a: a) o DOT e seus princípios, e; b) 

modelos computacionais e problemas urbanos; 

 • Construção de repertório computacional: fase de aquisição de conhecimentos 

técnicos e práticos de programação, de experimentação e de avaliação de diferentes 

ferramentas e modelos computacionais aplicáveis ao contexto do planejamento urbano; 

• Elaboração do sistema proposto: etapa em que se deu o cruzamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos obtidos, bem como da interseção entre planejamento 

urbano e práticas computacionais. Desta fase resultou a proposição, o desenvolvimento e 

a experimentação do sistema CityMetrics e das ferramentas propostas nesta pesquisa; 

• Ensaios preliminares: Nesta fase foram elaborados estudos que se basearam na 

aplicação de CityMetrics em casos práticos, de maneira a avaliar a versatilidade e a 

eficiência do sistema proposto em abordagens de diferentes naturezas; 

• Testes com usuários: Fase em que o sistema CityMetrics foi submetido a 

utilização por parte de usuários de diferentes contextos da área de computação, 

planejamento urbano e arquitetura. Estes usuários foram observados diretamente e 

responderam a questionários para uma avaliação sumária do sistema. 

5 . Conclusão e contribuições 

Esta tese aborda a associação entre métricas de avaliação de desempenho e recursos 

algorítmico-paramétricos no suporte à tomada de decisão em processos de projeto urbano, 

por meio da elaboração de um sistema – CityMetrics - para análise e otimização de 

performance de configurações urbanas. Este sistema pode ser continuamente alterado, é 

suportado por uma série de estratégias computacionais e preconiza a utilização de um 

conjunto de ferramentas algorítmico-paramétricas que implementam referências de 

cálculo de desempenho enquanto métricas de avaliação do grau de eficiência e das 

possibilidades de operação de bairros e cidades. Sendo assim, esta pesquisa visa a 

contribuir na direção de uma nova forma de se produzir as cidades contemporâneas. À 

medida em que o sistema elaborado proporciona a implementação de novas estratégias, 

instrumentos e procedimentos ao processo de projeto, ele pode ser considerado como o 

introdutor de uma transformação importante nos métodos tradicionais de projeto e 

planejamento urbano.  

Nesta lógica, é possível incorporar um conjunto de variáveis e dar visibilidade formal-

espacial a elas em tempo real (ou em tempo suficiente para funcionar como 

retroalimentação no processo de projeto, seja por projetistas, seja por outros atores 

envolvidos). Assim, o sistema elaborado visa a atuar como um instrumento 



Prêmio ARQUISUR - XXXVIII ENCUENTRO y XXIII CONGRESO ARQUISUR 

5 

Tese: Métricas Urbanas | Autores: Fernando Lima, José Kós e Rodrigo Paraízo | PROURB 

computacional de suporte à tomada de decisão no processo de projetos urbanos, mais 

especificamente, por meio de tarefas de análise e otimização de configurações 

geométricas e algébricas de um determinado espaço urbano, por meio da implementação 

algorítmico-paramétrica de atributos objetivamente mensuráveis e sua associação ao 

processo tradicional de projeto. Isto é, CityMetrics não é intencionado para configurar, 

por si só, um novo método para o projeto urbano, mas para ser incorporado a processos 

convencionais de projeto, modificando-os e potencializando-os, de maneira a permitir aos 

projetistas (ou aos diversos atores envolvidos no processo) associar à natureza 

fundamentalmente objetiva do sistema elaborado, aspectos subjetivos, não programáveis 

e/ou intangíveis ao computador. Além disso, pode-se afirmar que o sistema proposto 

possui potencialidade para apoiar projetos urbanos de outras naturezas e propósitos (e que 

extrapolem o escopo do DOT) adaptando ou incluindo outros atributos mensuráveis para 

análise e otimização de desempenho. Isto significa dizer que: a) em um nível mais 

específico - a utilização de CityMetrics pode ser aplicada, por extensão, a demais 

demandas de projeto urbano que considerem aspectos relacionados às métricas abordadas 

nesta investigação, e; b) em um nível mais geral – o sistema proposto pode ser adaptado 

para abordar diferentes níveis de desempenho objetivamente mensuráveis (e. g. térmico, 

acústico, aerodinâmico) – o que demandaria a pesquisa por novas métricas e o 

desenvolvimento de novas ferramentas (ou a adaptação das existentes).  

Neste cenário, e em síntese, esta tese apresenta diversas contribuições científicas, entre 

elas está a elaboração de um sistema computacional de suporte ao processo de projeto 

urbano, que propõe a associação de métricas de avaliação de desempenho a recursos 

algorítmico-paramétricos, visando à análise e à otimização de configurações geométricas 

e algébricas de espaços urbanos. Este sistema se sustenta na possibilidade de desenvolver 

e combinar ferramentas customizadas, bem como de incorporar outras já existentes para 

apoiar decisões em questões urbanas de diferentes naturezas, modificando e 

potencializando o método tradicional de projeto urbano. 
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