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RESUMO 

 A pesquisa faz um levantamento de projetos urbanos que usam tecnologias 

digitais para atender as necessidades e complexidades dos ambientes urbanos 

contemporâneos. Neste trabalho, tenta-se também estabelecer categorias para 

agrupar os dados levantados com base em uma exaustiva revisão bibliográfica de 

alguns dos textos basilares que pautam o assunto. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca compreender os processos de projeto urbano apoiados 

em ferramentas computacionais. Mais especificamente, este trabalho estuda novas 

metodologias de projeto diferentes dos métodos tradicionais, para buscar novos 

caminhos de produção de projeto e maneiras de otimizar esses processos. 

 Dentre os novos métodos de processo de projeto em urbanismo existe uma 

corrente vinculada às novas tecnologias, os processos de projetos urbanos digitais. 

Esses processos são produzidos através de sistemas generativos e são introduzidos 

em programas de computação. 

Essa nova metodologia visa adotar processos mais flexíveis e adaptáveis 

para ser capaz de responder às demandas em constante evolução da cidade 

contemporânea. 

Essa corrente fundamenta-se, principalmente, em sistemas de desenho 

paramétrico, já amplamente utilizado nas indústrias aeroespacial e automotiva. 

Neste tipo de desenho, o foco de interesse não é a forma em si, mas os parâmetros 

que a geram. Parâmetros de configuração do espaço podem ser cruzados a uma 

infinidade de outros referenciais fundamentais para a compreensão da dinâmica 

urbana, tais como ambientais, funcionais, bem como padrões de sustentabilidade. 

O avanço no desenvolvimento dessas ferramentas apresenta grandes 

potencialidades para aumentar a eficiência e a qualidade das propostas de desenho 

urbano, já que é possível gerar, rapidamente, diferentes alternativas de desenho a 

partir da simples alteração de valores de um parâmetro particular, facilitando a 

tomada de decisão durante o processo de criação, assim como possibilitam uma 



melhor avaliação da eficiência e da performance das propostas e/ou projetos 

urbanos.  

Somado a falência do modelo modernista de planejamento e desenho urbano, 

essa corrente vem se tornando tendência tanto de estudo, difundida principalmente 

no ambiente acadêmico da Architectural Association School, de Londres, quanto de 

prática em diversos escritórios internacionais. 

Assim, com o objetivo de difundir o resultado dessa pesquisa este estudo visa 

inventariar a produção recente de projetos urbanos vinculados ao pensamento 

digital. Pensamento digital significa explorar as ferramentas que contribuem 

positivamente para a otimização do processo projectual. 

Por se tratar de uma metodologia projectual ainda pouco difundida nas 

universidades brasileiras, a criação desse inventário de projetos urbanos digitais 

funciona tanto como forma de difusão de conhecimento quanto como um ponto de 

partida para analises sobre a emergência dessa nova metodologia de desenho 

urbano, buscando compreender as perspectivas de aprimoramento da atuação do 

arquiteto urbanista na qualificação do ambiente construído. 

OBJETIVOS 

O principal objetivo desta pesquisa é inventariar a produção recente (da 

última década) de projetos urbanos vinculados ao pensamento digital a fim de ser 

uma tentativa de difusão sobre a busca desses novos meios de produção urbana 

para o ambiente acadêmico. 

METODOLOGIA  

 A presente pesquisa foi dividida basicamente em três etapas: 

Aprofundamento teórico bibliográfico. Levantamento de dados. Sistematização dos 

dados. 

Aprofundamento teórico bibliográfico: Para a elaboração da parte teórica da 

pesquisa, foram estudadas fontes bibliográficas tendo como base os três pilares 

fundamentais sobre o assunto, que são: William J. Mitchell, Branco Kolarevic e Rivka 



Oxman. Além dessas fontes, outras também foram estudadas ao decorrer da 

pesquisa, estas são apresentadas nas referências bibliográficas ao final. 

Levantamento de dados: Em conjunto com o estudo teórico constante que a 

pesquisa possui é feito um levantamento de dados de projetos urbanos digitais. 

Sistematização dos dados: Os projetos levantados são organizados de acordo 

com as informações recolhidas e separados por categorias. 

DESENVOLVIMENTO 

SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS 

As categorias do inventário de projetos urbanos digitais foram elaboradas 

visando melhor organização dos projetos de acordo com o processo utilizado. Além 

disso, buscou-se também a separação por categorias, pois permite um estudo mais 

aprofundado dos projetos com o uso da comparação, ou seja, as categorias podem 

ser utilizadas para comparar projetos com mesmos processos ou projetos com 

temas parecidos e processos diferentes. 

 Para a elaboração das categorias foi feito um estudo dos trabalhos dos 

autores basilares desse tema a fim de buscar compreender os processos de projetos 

desenvolvidos a partir de ferramentas computacionais. O estudo dos textos 

possibilitou a compreensão de variados termos utilizados pelos autores para nomear 

os processos ou até mesmo termos criados com o intuito de explicar e organizar 

melhor todos os tipos de processos digitais de projetos. Neste caso é importante 

enfatizar que os processos explicados pelos autores nos textos estudados não são 

somente referente aos projetos urbanos, em sua maioria os textos buscam explicar 

os processos de criação. Sendo assim, buscou-se compreender o processo de 

projeto digital e sua aplicação na perspectiva urbana. 

 Ao decorrer dos estudos foram encontrados termos que pareciam ser 

interessantes para a criação das categorias do inventário deste trabalho, porém, ao 

analisar os projetos levantados os conceitos não foram identificados com clareza nos 

projetos ou não possibilitaram a compreensão dos processos metodológicos. 



 No artigo “O Algoritmo Evolutivo como método projetual”, Jarryer Andrade De 

Martino apresenta três definições de processos de projeto que pertencem ao campo 

de estudo da Computação Evolutiva. Os métodos são: Algoritmo Genético (AG), 

Estratégia Evolutiva (EE) e Programação Evolutiva (PE). Esses métodos são 

baseados na teoria evolucionista de Darwin e propõe a utilização de algoritmos, ou 

seja, dados, que são analisados e selecionados de acordo com sua maior eficiência 

referente ao desejo que o projeto busca. 

Apesar dessas definições possuírem relação com o tema da pesquisa 

entendeu-se que são processos muito específicos e pouco acessíveis sem maior 

contato com autor e por isso a dificuldade de usar essa abordagem. Poucos projetos 

oferecem uma descrição detalhada de como foi executado e se foram utilizados ou 

não algoritmos no processo de criação. 

As categorias, por fim, foram organizadas de acordo com o texto basilar de 

Rivka Oxman chamado “Digital architecture as a challenge for design pedagogy: 

theory, knowledge, models and medium” e definidas três categorias: formativo, 

generativo ou performativo. Neste trabalho Oxman analisa e explica a diferença 

desses três tipos de processo de projeto.  Entretanto, nesse estudo, a autora trata de 

diversas escalas, desde a arquitetônica, passando pelo urbano até o objeto.  

 A escolha pela tentativa de utilização dessas definições no inventário 

de projetos urbanos digitais surgiu por conta do tratamento de caráter generalista 

utilizado pela autora. Categorias anteriores apresentavam separações por processos 

específicos que só poderiam ser identificados se fosse possível analisar todo o 

processo de desenvolvimento do projeto já definidos de Oxman apresentam um 

caráter sintético sobre os três métodos mais encontrados na produção recente do 

design apoiado em processos digitais. Sendo assim, acredita-se que dessa forma a 

categorização dos projetos obterá melhor resultado na identificação. 

Modelos Formativos  

 Dentro desta categoria inicialmente vale dizer que “formativo” não se refere à 

forma, a estética do modelo e sim a formação desse modelo. No caso dos modelos 

formativos o desenvolvimento do processo de formação do modelo é levado em 

consideração como foco principal. 



 

     “Duas técnicas digitais são associados com este 

modelo: animação e desenho paramétrico” (OXMAN, Rivka. 2008, p. 8). 

 

 Nos dois casos a formação do modelo desempenha o papel principal (Oxman, 

Rivka). Em animação o modelo possui ligação com o desenho dinâmico, ou seja, a 

formação do modelo está voltada ao desempenho dinâmico que se busca em seu 

resultado. No caso do desenho paramétrico a principal busca seriam as variações 

que se consegue no modelo através dos parâmetros inseridos. Quando se insere 

parâmetros na formação do modelo a forma não tem importância de inicio, o que se 

busca é a associação dos parâmetros à geometria. 

 Para associar os projetos catalogados com este tipo de modelo buscou-se a 

compreensão deste processo de formação em relação ao resultado. Isto é, foram 

separados todos os projetos que possuem relação entre forma final e processo de 

projeto. Todos os projetos que possuem relação direta (visualmente) do processo de 

projeto com o resultado foram colocados nesta categoria. 

Modelos Generativos  

 Os modelos generativos estão associados ao processo de geração do modelo 

de acordo com seus parâmetros de contexto. Nesse caso não existe nenhuma 

ligação com o resultado final do projeto, a forma nesse modelo não faz parte do 

processo de projeto, ela é um resultado. 

 Os dois processos mais conhecidos dentro dos modelos generativos são os 

modelos evolutivos e gramática da forma (Oxman, Rivka). Nos modelos evolutivos 

temos o conceito do crescimento natural, mutação e reprodução. Todos esses 

conceitos provem da computação evolutiva e possuem a seleção natural como 

principal fundamento. Neste caso os parâmetros inseridos são analisados conforme 

seu desempenho de acordo com sua família e sua geração, e ao final da analise são 

separados somente os indivíduos que possuem maior desempenho, estes indivíduos 

são reanalisados e isso gera um ciclo continuo até que se obtenha um resultado 

satisfatório. 



 A gramática da forma é Método de processo de projeto que consiste em uma 

sequência lógica onde há uma substituição de caracteres a fim de gerar novas 

sequências. Esse processo gera possibilidades de elaborações de formas 

complexas e também na evolução otimizada dessas novas gerações de acordo com 

as substituições desses caracteres. A utilização desse método gera uma leitura 

própria do objeto produzido e facilita na sua compreensão. 

 A identificação dos projetos urbanos digitais catalogados que possuem estes 

métodos de processo foram feitas a partir dos estudos encontrados dos projetos que 

estão associados a geração de formas como resultado. Ou seja, a forma final nesse 

caso não foi levada em consideração, o que se buscou foi o processo de projeto 

baseado no contexto de evolução que os modelos generativos possuem. 

Modelos Performativos  

 Neste modelo o desempenho é o principal foco do processo de projeto. Neste 

caso a forma também não possui importância no processo, mas sim os 

desempenhos de performance do modelo, ou seja, são definidos estudos de 

analises de desempenho no modelo e esses estudos são como parâmetros que 

definem se o modelo irá sofrer alterações em sua forma ou não, sedo assim, a forma 

é resultado. 

 No caso desse modelo de processo de projeto buscou-se analisar dentro dos 

projetos catalogados aqueles que possuem como principal característica a busca 

pelo desempenho. 

INVENTÁRIO 

 O inventário é uma descrição detalhada de dados que podem ser variados, 

podendo ser de textos, imagens, patrimônios, fotos, projetos, vídeos, etc. A 

diagramação do inventário muda de acordo com os dados catalogados e a 

informação que deseja ser transmitida. Este sistema também pode ser utilizado para 

guardar dados, como um registro, dependendo da sua finalidade. 

 No campo do Patrimônio histórico, por exemplo, o Departamento de 

Patrimônios Históricos de São Paulo (DPH). Este inventário é conhecido e tem como 



finalidade a catalogação e descrição dos Patrimônios históricos arquitetônicos e 

urbanísticos da cidade de São Paulo. 

 O inventário de patrimônio possui como descrição principal a busca por dados 

de registro das obras catalogadas, ou seja, uso, data de construção, materiais da 

construção, localização, estado de conservação, etc. Além de todos esses dados é 

importante conter no inventário alguma foto do patrimônio, e se possível foto atual e 

foto histórica. Por fim, o memorial também é importante, pois, por ser um inventário 

de patrimônio, a história de formação da construção e suas modificações ao decorrer 

do tempo podem ajudar caso precise de alguma restauração. 

 Além do inventário de patrimônio histórico existe também o inventário de 

registros acadêmicos. O livro do LAPAC (laboratório de prototipagem para 

arquitetura e construção), laboratório da Unicamp (Universidade Estadual de 

Campinas) é um exemplo desse tipo de organização. 

 Neste caso a finalidade do inventário foi o registro das atividades realizadas 

pelos alunos no laboratório que possuem estudos voltados ao uso das tecnologias 

digitais na arquitetura e urbanismo. Nesse inventário buscou-se enfatizar a descrição 

das atividades, como elas foram realizadas, quais alunos participaram e 

desenvolveram a atividade, quais os resultados, etc. Além dessas informações o uso 

de fotos também é importante para mostrar o processo de realização da atividade e 

o resultado final. Também encontra-se ai a catalogação dos textos de Iniciação 

Cientifica realizados pelos alunos com o intuito de mostrar a importância da relação 

entre a produção acadêmica e o atelier de projetos. 

 Analisando estes dois tipos de organização de informações com finalidades 

diferentes buscaram-se quais seriam os critérios de maior importância para o 

inventário de projetos urbanos digitais e também estabelecer uma hierarquia de 

informação. Em ambos os casos estudados nota-se a importância das informações 

de identificação do dado catalogado, ou seja, nome, data, local, autor, etc. Portanto, 

no inventário deste trabalho essa informação também foi posta como principal. 

 Após as informações de identificação notou-se a necessidade de uma 

descrição do projeto para buscar compreender quais as necessidades que o projeto 

quis atender ou quais os estudos que foram propostos. Dessa maneira, pode-se 



também expor com maior clareza a flexibilidade desses métodos de projeto, pois 

atendem a variadas situações encontradas nas cidades. Juntamente com a 

descrição do projeto encontra-se a categoria a qual o projeto se encaixa e uma 

explicação síntese sobre como a categoria foi identificada. 

 Por fim, as imagens dos projetos aparecem como peça fundamental desse 

inventário, pois permitem a compreensão completa do objeto resultante do estudo 

explicado na descrição e possibilita o entendimento de que nenhum projeto terá o 

mesmo resultado que outro, mesmo que seu objetivo inicial seja o mesmo, isso 

acontece porque depende de quais parâmetros foram utilizados além da 

compreensão critica do(s) autor (es) do projeto mostrando a flexibilidade que esses 

métodos de projeto oferecem. 

RESULTADOS 

 Como resultado foi criado o inventário em modelo de planilha contendo todas 

as informações explicadas anteriormente. Este inventário possui trinta projetos 

urbanos e seguem o mesmo exemplo deste modelo: 

Modelo de inventário elaborado pela autora. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



O urbanismo na era digital é um assunto ainda pouco discutido, os Sistemas 

Generativos são encontrados com mais facilidade na produção arquitetônica. 

Entretanto, ao analisar as discussões sobre este assunto pode-se perceber que a 

produção urbanística possui um caráter de processo de projeto com maior 

complexidade, onde os métodos apresentados anteriormente são mais eficazes e 

oferecem grande capacidade de otimização de projeto. 

 A produção de um inventário de projetos urbanos digitais vinculados ao 

pensamento digital pretende compreender estes novos métodos e trazer questões 

atuais para a área da Arquitetura e Urbanismo, principalmente nas Universidades. 

Além disso, entende-se que a continuação da presente pesquisa poderia 

avançar na criação de uma plataforma online, um site, buscando explorar ainda mais 

a difusão desse conhecimento e mostrar que existem outras metodologias de 

processos de projeto além das tradicionais. Pois, pode-se dizer que uma das 

maiores revoluções da coletividade contemporânea foi a revolução tecnológica, 

especialmente a trazida pela rede mundial de computadores – a Internet. Contudo, 

apesar do grande número de informações, dados e conhecimento em circulação em 

múltiplos sites especializados sobre os mais diversos assuntos, percebe-se que a 

difusão do pensamento digital aplicado à arquitetura e, sobretudo, ao urbanismo, 

ainda é pouco expressiva.  

Assim, acredita-se que a produção de um inventário digital possa ser a melhor 

forma de difusão dessa nova metodologia de projeto urbano, criando um ambiente 

colaborativo de aprendizagem. Alguns sites especializados em arquitetura e 

urbanismo criaram projetos de participação do leitor com envio de matérias, fotos ou 

artigos. Mas acredita-se que para entrar de fato na linguagem digital deve-se ir mais 

além, buscando aperfeiçoar suas interfaces a fim de torná-las mais dialógicas e 

inteligentes. 
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