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PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 
 
Projeto 1 
Estrutura urbana da Região Metropolitana de São Paulo - perspectivas de 
longo prazo 
 
Data de início do Projeto: 31/12/2009 

 
Data prevista para conclusão do Projeto: 01/01/2014 

 
Eixo Temático: Planejamento Urbano e Regional 

 
Vínculo com o Projeto: Membro da Equipe de Pesquisa 

 
Resumo do Projeto:  
Avaliar o efeito de políticas alternativas de produção de infra-estrutura e 
regulação do uso do solo sobre a estrutura urbana (densidade, polarização, 
etc.) em função da utilização dos recursos ambientais na metrópole de São 
Paulo. Pesquisa em convênio com a Universidade de Cambridge, Reino Unido, 
e a Universidade Tsinghua, Pequim, China, sobre perspectivas de longo prazo 
para grandes metrópoles dentro do projeto ReVisions proposto pela 
Universidade de Cambridge. 
 
Palavras-chave: 
Uso do solo e transportes, Planejamento Urbano, Região Metropolitana de São Paulo 
 
Caracterização da Equipe:  
Prof. Dr. Csaba Deák (AUP) 
Prof. Dra. Sueli T. Ramos Schiffer (AUT)  
Prof. Dr. Nuno de Azevedo Fonseca (AUP) 
 
 
Projeto 2 
Estudo da aplicabilidade de CAD paramétricos na prática e ensino da 
Arquitetura no Brasil 
 
Data de início do Projeto: 01/01/2009 

 
Data prevista para conclusão do Projeto: 31/12/2016 

 
Eixo Temático: Tecnologia da Arquitetura 

 
Vínculo com o Projeto: Coordenador 
 
Resumo do Projeto:  
O projeto de pesquisa estuda a aplicabilidade dos sistemas de CAD 
paramétrico no que se refere à representação de projetos de arquitetura e 



também ao próprio processo de projeto. A pesquisa é feita pelos alunos, 
orientandos de IC, A avaliação toma por base programas de complexidade 
crescente, partindo de uma habitação de mercado popular. Trabalhos 
subsequentes se aproveitam dos conhecimentos adquiridos nos anteriores. 
Além do relatório final da pesquisa e apresentação dos resultados no SIICUSP, 
gera-se material didático disponibilizado aos alunos de graduação. 
 
Palavras-chave: 
BIM, CAD Paramétrico, Ensino, Brasil 
 
Apoios do Projeto: 
Desenvolvimento incremental por meio de projetos individuais de Iniciação Científica, com 
bolsas outorgadas pela Fupan, Pró-Reitoria de Pesquisa, CNPq e Pró-Reitoria de Graduação 
(ensinar com pesquisa). 
 
Caracterização da Equipe:  
Alunos de Graduação com Bolsa de Iniciação Científica 
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