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RESUMO 

É proposta, neste trabalho, a implementação de Machine Learning para a simplifi-

cação e acessibilização da obtenção de resultados de análises complexas, mais especi-

ficamente na avaliação do conforto térmico em escala urbana. A complexidade da 

relação estabelecida entre o planejamento, a forma da cidade e as condições de clima 

torna necessário o uso de estratégias em análise e produção do espaço urbano que 

muitas vezes excede o arcabouço teórico e técnico do planejador. Com vista à melhor 

saúde e ao aumento da vida social de seus habitantes, as particularidades climáticas 

locais de uma cidade devem ser consideradas para que se promova o seu conforto 

ambiental. Soma-se isso à complexidade inerente de grandes centros urbanos, cada 

vez mais ocupados em comparação à contraparte rural, e do ferramental disposto 

para análises de seus fenômenos. É de importância, portanto, pensar o trade-off entre 

precisão e velocidade dos métodos aplicados para a construção de ferramentas que 

sejam não apenas potentes, mas que facilitem a ação rápida e constante dos profissi-

onais de planejamento — estágios iniciais de concepção aceitam um tipo de feedback 

mais rápido e menos preciso, enquanto ainda há mais espaço para exploração. Posto 

que arquitetura tem sido, tradicionalmente, uma disciplina quase totalmente des-

provida da análise rigorosa de dados, é, no entanto, possível perceber que data se 

torna cada vez mais um elemento protagonista no projeto interativo. Em especial, e 

pertinente a este trabalho, o planejamento urbano, apoiado há mais tempo em aná-

lise de dados, consegue se tornar ainda mais aperfeiçoado pela mesma tendência. É, 

então, que, para a estimativa de resultados de análises de conforto térmico na escala 

da cidade, o método proposto substitui cálculos de geometria solar e simulações de 

fluidodinâmica computacional (CFD) por modelos simplificados através de Redes 

Neurais Artificiais (RNA), treinadas com dados de medição de densidade de dife-

rentes níveis de agregação urbana obtidos através de um sistema de informação geo-

gráfica (SIG) e modelador paramétrico em plataforma de desenho assistido por com-

putador (CAD), em correlação com um indicador percentual de conforto térmico 

calculado em função de centenas de simulações de sombreamento e ventilação natu-

ral. Dessa forma, interferir no conforto térmico não cabe apenas ao arquiteto dos 

espaços intralotes, especialmente quando se fala das consequências da forma urbana 

para espaços extralotes. Existe a necessidade e, com este método, a possibilidade do 

planejador de agir de forma consciente sobre esse aspecto da performance urbana, de 

uma maneira simples e acessível. De uma perspectiva tecnológica, política e ambien-

tal, a proposta visa, por fim, através da construção da informação, melhorar a com-

preensão das implicações que as edificações trazem ao ambiente urbano e contribuir 

com a produção da cidade contemporânea. 

Palavras-chave: Planejamento Urbano, Machine Learning, Conforto Térmico. 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

This work proposes the implementation of Machine Learning to simplify and make 

accessible the obtaining of complex analyses’ results, more specifically in the assess-

ment of thermal comfort on the urban scale. The complex relationship established 

between planning, the shape of the city and climate conditions makes it necessary to 

use strategies to analyze and produce urban space that often exceed the planner's 

theoretical and technical expertise. In order to improve health and increase the social 

life of its inhabitants, the local climatic characteristics of a city must be considered 

in order to promote its environmental comfort. This is added to the inherent com-

plexity of large urban centers, which are increasingly occupied in comparison to their 

rural counterparts, and of the tools available for analyzing their phenomena. It is 

therefore important to think about the trade-off between precision and speed of 

methods applied to the construction of tools that are not only potent, but that can 

also facilitate a quick and constant action of planning professionals — initial design 

stages accept a type of feedback that is faster and less accurate, while there is still more 

room for exploration. Since architecture has traditionally been a discipline almost 

entirely devoid of rigorous data analysis, it is, however, possible to realize that “data” 

is increasingly becoming a protagonist element in interactive design. In particular, 

and pertinent to this work, urban planning, supported for a longer time by data anal-

ysis, manages to become even more perfected by this same trend. It is, then, that, for 

the estimation of results of thermal comfort analyses on the city scale, the proposed 

method substitutes calculations of solar geometry and computational fluid dynam-

ics (CFD) simulations with models simplified through Artificial Neural Networks 

(ANN), trained with density measurement data from different levels of urban ag-

gregation obtained through a geographic information system (GIS) and parametric 

modeler on a computer aided design (CAD) platform, in correlation with a percent-

age indicator of thermal comfort calculated according to hundreds of simulations of 

shading and natural ventilation. Thus, interfering in thermal comfort is not just up 

to the architect of intralot spaces, especially when talking about the consequences of 

urban form for extralot spaces. There is a need and, with this method, the possibility 

for the planner to act consciously on this aspect of urban performance, in a simple 

and accessible way. From a technological, political and environmental perspective, 

the proposal aims, finally, through the construction of information, to improve the 

understanding of the implications that buildings bring to the urban environment 

and to contribute to the production of the contemporary city. 

Keywords: Urban Planning, Machine Learning, Thermal Comfort. 
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1. Introdução 

O planejamento, a forma da cidade e as condições de clima na escala urbana são ele-

mentos de uma relação complexa que se estabelece de modo a tornar necessário o uso 

de estratégias em análise e produção do espaço que sejam adaptadas tanto à alta com-

plexidade de sistemas urbanos quanto a climas específicos. Em concordância, Zhao 

et al. (2011) recomenda que, com vista à melhor saúde e ao aumento da vida social 

de seus habitantes, considere-se as particularidades climáticas locais de uma cidade, 

promovendo o seu conforto ambiental. Tendo as cidades como o principal espaço 

de ocupação humana, inclusive no Brasil (IBGE, 2010), entende-se que a inerente 

complexidade de grandes centros urbanos deve ser contemplada com um arcabouço 

teórico e técnico onde constem ferramentas que sejam não apenas potentes, mas que 

facilitem a ação rápida e constante dos planejadores. 

De acordo com a NBR 15220-3 (ABNT, 2003), a maior parte da extensão territorial 

do país, compreendida pela Zona Bioclimática 8, de clima quente e úmido e que in-

clui quase todas as capitais litorâneas, exige o sombreamento e a permissão da venti-

lação natural como medidas corretivas para horas do ano em desconforto térmico. 

Dentro do ferramental composto para a análise climática e do conforto ambiental 

em abordagens computacionais de projeto e planejamento, constam software capazes 

de expressar essas medidas corretivas através de cálculos de geometria solar e simula-

ções de ventilação natural. Mais simples e de menor custo computacional, os cálculos 

de geometria solar são frequentemente capazes de entregar resultados de forma sufi-

cientemente rápida para a tarefa do planejador. No entanto, simulações de ventilação 

natural através de software de fluidodinâmica computacional (CFD, do inglês, Com-

putational Fluid Dynamics) tipicamente envolvem longos tempos de resposta que 

são obstrutivos para iterações rápidas necessárias em abordagens contemporâneas de 

análise e prática de projeto e planejamento (WILKINSON et al., 2014). Ainda, estas 

simulações exigem um maior nível de aprofundamento técnico e teórico para seu uso 

correto, nem sempre presente na formação de arquitetos e urbanistas. 

Como forma de contornar a necessidade de uma maior proficiência técnica nas tare-

fas que exigem um maior rigor analítico na avaliação do conforto térmico em espaços 

urbanos, é proposto, neste trabalho, a utilização de técnicas computacionais de 

aprendizado de máquina, ou Machine Learning, para a simplificação e acessibiliza-

ção da obtenção de resultados de análises complexas. Segundo Mena (2011), uma 

das formas de se enxergar o Machine Learning é exatamente como se este fosse um 

simplificador, sendo uma tecnologia que permite a compressão de grandes e diversos 

conjuntos de dados em apenas algumas variáveis que sejam mais significativas para o 

problema em questão. Portanto, propõe-se a remodelagem do problema em função 

de variáveis mais simples: dimensões predominantes de edifícios, indicadores de den-

sidade e orientações azimutais de cânions urbanos substituem parâmetros de confi-

guração de simulações computacionais complexas que envolvem mais do que apenas 

a geometria da forma urbana. Tem-se, assim, um artifício aproximador de 
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profissionais de planejamento urbano de diversas áreas e níveis de aprofundamento 

técnico que tenham em comum o tema do conforto térmico. Com isso, e ao extra-

polar a proposta para outros temas, poderá se pensar nesta tecnologia como uma 

forma de facilitar e aumentar o alcance dos profissionais a métodos aprofundados e 

pertinentes a áreas correlatas ao planejamento, de forma simplificada, mais eficiente, 

e próxima do conhecimento técnico de especialistas. 

Considera-se a natureza multidisciplinar dos objetos de estudo na área de Arquite-

tura e Urbanismo. Seus variados critérios de qualidade muitas vezes necessitam de 

visões aprofundadas que não se encontram, todas, em um só profissional. Torna-se 

possível pensar que um maior nível de autonomia se faz alcançável com estratégias 

como a apresentada neste trabalho. Para suas avaliações, um só profissional ou pes-

quisador poderá atacar seu problema sob a ótica aprofundada de diversos temas de 

cunho técnico, mediante o uso de modelos simplificados com o aprendizado de má-

quina. De uma perspectiva tecnológica, política e ambiental, o método proposto visa 

contribuir com a produção da cidade contemporânea, melhorando a compreensão 

das implicações diretas que as edificações têm no ambiente urbano. Ascher (2010) 

enfatiza a importância da compreensão de novas dinâmicas da cidade atreladas à ma-

neira como a própria sociedade rapidamente se transforma. Respostas rápidas, não 

necessariamente precisas, tornam-se interessantes para a convergência em denomina-

dores comuns a tantos critérios envolvidos nos processos de tomadas de decisão em 

planejamento urbano. 

Esta pesquisa trata da construção da informação sobre conforto térmico em escala 

urbana, mapeando esta variável por meio do processamento de arquivos climáticos 

e dados sobre a forma da cidade, barateando o custo de métodos de simulação com-

putacional e tornando o processo mais acessível. A metodologia adotada parte da 

definição de parâmetros descritivos da forma urbana, correlacionando-os a resulta-

dos obtidos em simulações de ventilação natural e sombreamento. O trabalho tem 

por objetivo a elaboração de um modelo simplificado do conforto térmico urbano 

mediante a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina, visando mais ampla 

aplicação deste tipo de análise em processos de tomada de decisão, e enfatizar a im-

portância destas técnicas computacionais na produção da cidade contemporânea. 

1.1. Delimitação do objeto 

A pesquisa tem por objeto o uso de técnicas de Machine Learning para a simplifica-

ção de processos complexos em análises de larga escala, mais especificamente para a 

modelagem do conforto térmico em escala urbana. 
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1.2. Justificativa e pertinência 

Justifica-se a presente pesquisa pela possibilidade de se aumentar os recursos através 

dos quais arquitetos e planejadores tenham acesso mais fácil e rápido a informações 

necessárias para tomadas de decisão em projetos. Cidades são sistemas de alta com-

plexidade, que envolvem critérios diversos a serem equacionados nas fórmulas de 

seus modelos, dentre eles o do conforto térmico. Tornar a análise deste item mais 

acessível, mesmo que com resultados menos precisos, é, em larga escala, mais efici-

ente que um número menor de análises precisas. Desta forma, profissionais podem 

se aproximar do conhecimento específico de especialistas e terem mais autonomia 

em projeto e planejamento. 

1.3. Objetivos 

Os objetivos gerais da pesquisa consistem em: 

 Estabelecer, através de técnicas de Machine Learning, uma relação entre a 

forma da cidade e o conforto térmico nos cruzamentos viários de cidades de 

clima quente e úmido e baixas latitudes, através tanto de variáveis operacio-

nais que descrevam a densidade e a orientação de cânions urbanos como de 

dados armazenados em arquivos climáticos amplamente utilizados em análi-

ses computacionais. 

 Desenvolver e avaliar, a partir dos padrões encontrados através de técnicas de 

Machine Learning, um modelo simplificado de conforto térmico para os 

cruzamentos viários de cidades de clima quente e úmido e baixas latitudes, 

sem a necessidade de implementação de cálculos de geometria solar ou simu-

lações de fluidodinâmica computacional. 

Os objetivos específicos da pesquisa consistem em: 

 Caracterizar a variável da forma da cidade, a partir de diversos conceitos de 

densidade e parâmetros como o ângulo azimutal das vias que configuram os 

cruzamentos analisados; 

 Caracterizar a variável de conforto térmico, como definido por parâmetros 

obtidos em arquivos climáticos onde constam valores horários, ao longo de 

um ano, de temperatura, umidade e velocidade e direção do vento; 

 Elaborar um modelo digital tridimensional de bairros da cidade de Fortaleza-

CE, em LOD de tipo 11, como exemplo de localidade de baixa latitude e em 

clima quente e úmido; 

 
1  Segundo o padrão CityGML, que determina a definição das geometrias a nível de 2.5D, ou seja, apenas extrusões ver-

ticais simples de projeções horizontais, com edifícios de cobertas planas, sem beirais, e apenas vegetações e mobiliários 

urbanos de maior relevância espacial, sendo esse um nível de detalhe suficiente para simulações como as que serão reali-

zadas neste trabalho (GRÖGER, 2012). 
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 Aplicar algoritmos de redução de complexidade (generalização não supervi-

sionada, através de Machine Learning) para a obtenção de dependências 

ocultas entre os parâmetros que definirão a forma da cidade, de maneira que 

se reduza a quantidade destas variáveis e se simplifique o modelo final a ser 

elaborado; 

 Realizar cálculos de geometria solar e simulações de fluidodinâmica compu-

tacional nos cruzamentos dos bairros modelados, com o propósito de anali-

sar as condições de conforto térmico nos espaços extralotes dos entornos si-

mulados; 

 Utilizar Redes Neurais Artificiais2 para identificar correlações entre combi-

nações das variáveis reduzidas de forma urbana e seus respectivos resultados 

de análises de conforto térmico, com o propósito de elaborar um modelo 

simplificado de conforto térmico para ser aplicado nas análises de novos ca-

sos; 

 Comparar resultados dos cálculos de conforto térmico com base em geome-

tria solar e simulações de fluidodinâmica computacional nos cruzamentos 

dos bairros modelados com resultados de análises realizadas com o modelo 

simplificado de conforto térmico, a fim de confirmar a eficiência deste. 

1.4. Metodologia 

A metodologia da pesquisa consiste na articulação de pressupostos teóricos e práti-

cos e segue para a análise de variáveis operacionais, a aplicação de variáveis teóricas 

pré-existentes e a proposta e a validação de novas variáveis teóricas. Serão 5 etapas: 1) 

Compreensão teórica das ferramentas e seus potenciais; 2) Compreensão técnica das 

ferramentas e suas formas de implementação; 3) Extrapolação dos potenciais para o 

contexto do objeto de pesquisa; 4) Construção e alimentação da estrutura de dados 

necessária aos processos de aprendizado; e 5) Implementação destes processos através 

de modelador paramétrico. As 3 primeiras etapas têm natureza colateral, onde seus 

passos são dados de forma concomitante e cíclica, retroalimentada, à medida tanto 

em que melhores estratégias se fazem perceber mediante a pesquisa bibliográfica 

como em que o ferramental para as etapas seguintes é definido. 

A pesquisa parte de um levantamento bibliográfico no intuito de definir forma ur-

bana e conforto térmico segundo variáveis que sejam de simples cálculo ou fácil 

acesso. Para tanto, fontes secundárias na forma de artigos, dissertações, teses, revistas 

e livros foram consultados para a formulação de modelos que conceituassem forma 

e conforto através de seus aspectos quantitativos, tendo em mente a natureza do fer-

ramental a ser utilizado, de predominância computacional. 

 
2  Redes Neurais Artificiais são um paradigma de Machine Learning inspirado na biologia, capaz de resolver problemas 

de processamento de sinais complexos e reconhecimento de padrões. Seu conceito toma emprestado a compreensão de 

como o sistema nervoso central humano opera através de caminhos e conexões neurais, e traduz isso em um sistema 

computacional (KHEAN et al., 2018). 
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A respeito da forma, Moudon e Lee (2009) fornecem argumentos para que se estude 

o espaço urbano quantitativamente para representar, medir e analisar o impacto do 

desenvolvimento de cidades, mesmo que a proposição soe oximorônica para alguns 

pesquisadores, e o trabalho de Bergauser Pont e Haupt (2009) se destaca por conse-

guir sintetizar e esclarecer vários conceitos de densidade para relacionar forma ur-

bana a performance (BERGHAUSER PONT, 2011). Adota-se, portanto, o método 

Spacematrix, destes últimos autores, como parte da definição utilizada nos estudos 

de correlação da presente pesquisa. 

Para os cálculos de densidade e quantificação da forma urbana em grandezas compa-

tíveis com os estudos a serem realizados, foi adotado o sistema desenvolvido por Mo-

reira (2018), com base nos trabalhos de Beirão et al (2012), para a modelagem dos 

espaços analisados. Trata-se de uma estrutura de City Information Model (CIM), a 

partir da conexão entre um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) e um conjunto formado por uma Interface 

Visual de Programação (IVP) e uma ferramenta de Computer-aided Design (CAD). 

O resultado é um modelo em LOD de tipo 1 de bairros da cidade de Fortaleza, dentro 

de uma plataforma paramétrica capaz de extrair todas as variáveis operacionais para 

os cálculos de densidade segundo o método Spacematrix bem como outras medições 

que complementem a quantificação da forma urbana. 

O trabalho segue com a definição de conforto térmico a partir de sua correlação com 

clima, considerando as interferências que a forma da cidade pode acarretar para este 

último em microescala e a nível de espaços extralotes. A carta bioclimática de Olgyay 

(1963) foi a ferramenta adotada para a conceituação de conforto em função de tem-

peratura de bulbo seco, dado certo valor de umidade relativa do ar, caso o espaço 

esteja em sombra, com a possibilidade de correções mediante velocidade do vento. O 

modelo de Olgyay se destaca pela sua simplicidade e objetividade na aplicação de va-

riáveis do clima que são de fácil acesso através de arquivos climáticos amplamente 

utilizados em simulações computacionais, além de estabelecer uma relação clara en-

tre conforto e espaço construído: sombra e ventilação — duas condições que são 

consequentes da forma urbana. Fontes primárias, os arquivos climáticos de Fortaleza 

foram construídos a partir de medições com instrumentos localizados no aeroporto 

da cidade, e interpretados através da IVP. 

Após realizada a caracterização das variáveis teóricas de forma da cidade e de conforto 

térmico, a pesquisa segue para o teste de duas hipóteses: 1) A forma da cidade, 

quando descrita por variáveis operacionais de densidade e ângulos azimutais dos ei-

xos das vias que definem uma agregação urbana a nível de cruzamento e respectivas 

quadras, é variável correlata ao conforto térmico, quando este é descrito por variáveis 

operacionais de área sombreada e ventilação natural; e 2) É possível simplificar os 

métodos complexos já conhecidos de análise de conforto térmico, através dos pa-

drões detectados na correlação descrita anteriormente — ou seja, que a variável 
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teórica do indicador de conforto térmico obtido através do modelo simplificado 

equivale à obtida através do modelo complexo já conhecido. 

Para a verificação da primeira hipótese, foi proposto um método que parte do uso 

do sistema CIM para a modelagem de grandes áreas da cidade de Fortaleza-CE. A 

estrutura desse sistema integrado de modelagem da informação da cidade está de 

acordo com o que Moreira (2018) estabelece em contribuição ao que Beirão et al. 

(2012) desenvolvem. 

Moreira (2018, p. 75) explica o seu framework: 

[...] É a manutenção de um fluxo contínuo de informações entre todas as aplica-

ções computacionais utilizadas. Esse fluxo se mantém através de conexões estabe-

lecidas entre todas elas e o BD [Banco de Dados], que atua como repositório cen-

tral das informações. [...] Para além da necessidade da instalação de um comple-

mento que incorpore ao Grasshopper 3D [a solução para a IVP] funcionalidades 

de acesso a bancos de dados (no caso, o plugin chamado Slingshot!), faz-se necessá-

rio o uso de uma camada de tradução ou Driver Padrão de Conexão (DPC). Esse 

tipo de complemento (que é instalado ao nível do sistema operacional) é o respon-

sável por conduzir a consulta de uma determinada aplicação para o SGBD e é es-

pecífica para este. 

A garantia de acesso ao BD é feita através do PostgreSQL (solução para o SGBD). O 

software CAD é o modelador Rhinoceros 3D, e para o DPC foi utilizado o padrão 

ODBC (Open Database Connectivity) para PostgreSQL. 

Moreira (2018, p.75) esclarece: 

[O BD fica armazenado] em servidores locados na Secretaria de Tecnologia da In-

formação (STI) da Universidade Federal do Ceará (UFC) onde, além de hardware 

específico para esse tipo de tarefa, garante-se também protocolos de manutenção 

periódica. Em adição aos procedimentos de segurança implementados através do 

SGBD (como o controle de acesso por nome de usuário/senha), a conexão com o 

servidor da STI só é possível através do estabelecimento de uma Virtual Private 

Network (VPN), o que exige a instalação de chaves de segurança específicas para a 

conexão de qualquer novo equipamento. 

Moreira (2018) ainda aponta o que chama de Software de Análise Preditiva (SAP), 

um pacote estatístico que permite enfrentar o grande volume de dados que é carac-

terística da cidade contemporânea, apurando níveis de correlação entre variáveis, o 

que pode levar à concepção de indicadores. O passo seguinte para a verificação da 

primeira hipótese da pesquisa envolve exatamente o uso da IVP para coletar e estru-

turar o grande volume de informações que irão definir forma urbana e conforto tér-

mico. 

Uma vez obtido o modelo CIM da cidade, são aplicados os cálculos quantitativos de 

forma urbana que fazem uso dos conceitos do método Spacematrix e levam em con-

sideração elementos como a orientação azimutal de eixos de vias que podem 
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funcionar como cânions urbanos. Em torno de 40 variáveis são obtidas para a defi-

nição da forma de cada instância analisada, em agregações urbanas a nível de cruza-

mento viário e suas quadras. Para o processamento computacional desses dados, fo-

ram consultadas fontes secundárias na forma de artigos, dissertações, teses, revistas e 

livros a respeito de inteligência computacional e técnicas de aprendizado de má-

quina, com o intuito de definir as técnicas adequadas para o presente trabalho. 

A partir do mapeamento das variáveis extraídas do modelo da cidade, é possível a 

aplicação de algoritmos de Machine Learning para o tratamento sem rotulação das 

variáveis obtidas, de forma não supervisionada, dividindo os cruzamentos por seme-

lhança e mapeando um novo nível de agregação (clustering) — o do tecido urbano. 

A técnica utilizada foi a do algoritmo k-means, desenvolvido por Hartigan (1975). 

Trata-se de um dos métodos baseados em distância euclidiana mais utilizados em mi-

neração de dados. Uma análise de dados através de k-means se inicia com um posici-

onamento aleatório de centroides de clusters pelo espaço cartesiano que contém os 

pontos que representam cada um dos cruzamentos em suas n dimensões. A cada ite-

ração, a qualidade dos clusters é medida usando variância intracluster, e o algoritmo 

encerra a subdivisão dos elementos analisados quando não há mais mudanças de va-

riância por um determinado número de iterações. De acordo com os resultados dessa 

análise, pode-se observar o quanto a ferramenta toca a dimensão semântica, sendo 

capaz de confirmar a relevância das variáveis trabalhadas para a identificação pela 

máquina, sem interferência humana, de diferentes tipos de forma urbana. Há, assim, 

portanto, forte sugestão de que essas mesmas variáveis possam explicar numerica-

mente os fenômenos do conforto térmico. Cabe, no entanto, a utilização de técnicas 

de redução de complexidade para a detecção de correlações entre os parâmetros uti-

lizados para descrever a forma do entorno dos cruzamentos, para que não sejam in-

troduzidos de forma redundante na solução do problema. 

A técnica utilizada consistiu na remoção dos parâmetros que se apresentavam com 

um maior coeficiente de correlação produto-momento3, significando que, para o re-

corte urbano analisado, essas variáveis estariam numericamente sobrepostas, po-

dendo ser reduzidas a uma só, diminuindo a dimensionalidade do problema e, como 

conseqüência, a sua complexidade. 

Desta forma, obtém-se o conjunto de variáveis mais expressivas na descrição da 

forma urbana do conjunto de cruzamentos analisados, que é, em seguida, analisado 

segundo o modelo de conforto térmico da carta bioclimática de Olgyay. 

Para a obtenção dos dados necessários para a análise segundo a carta de Olgyay, mo-

tores de simulação são utilizados em conjunto com arquivos climáticos obtidos para 

a cidade de Fortaleza, dentro do ambiente de modelagem paramétrica da IVP. O 

 
3 Também conhecido como coeficiente de correlação de Pearson. Funciona como uma medida de correlação linear entre 

dois conjuntos de dados. Trata-se da covariância de duas variáveis, dividida pelo produto de seus desvios-padrões, sendo, 

portanto, essencialmente, uma medida normalizada da covariância (KENT STATE UNIVERSITY, 2020). 
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plugin Ladybug Tools, para o Grasshopper 3D, é utilizado nos cálculos de geometria 

solar. Com a ferramenta, obtém-se, para cada célula de um grid de análise posicio-

nado no modelo, um valor numérico que representa a porcentagem das horas simu-

ladas que estão sombreadas naquele ponto do cruzamento. Destas horas, verifica-se 

quantas possuem condições confortáveis de temperatura e umidade. Simulando a 

ventilação natural, através do software Ansys CFX, para o sentido e velocidade predo-

minante do vento segundo o arquivo climático, extrai-se o valor da velocidade do 

vento em cada um dos pontos do grid. Para cada ponto, verifica-se quantas das horas 

que estão sombreadas, porém fora de condições confortáveis de temperatura e umi-

dade, estão corrigidas pela velocidade obtida pela simulação de CFD. Ao fim deste 

processo, e a partir destes valores expressos em porcentagens, é calculada a média arit-

mética entre as células do grid, como indicador final de conforto térmico para o cru-

zamento analisado. O indicador serve de rótulo para cada tupla4 da base de dados a 

ser utilizada, em seguida, para alimentar os algoritmos de Machine Learning. A base, 

portanto, correlaciona o indicador de conforto térmico de cada cruzamento com 

suas variáveis, ou features, de forma urbana. 

O trabalho segue para a utilização de Redes Neurais Artificiais para identificar cor-

relações entre combinações dos features de forma urbana e seus respectivos rótulos 

com indicadores de conforto térmico. A escolha desta técnica se dá pela recomenda-

ção de diversos autores (BRONDINO e DA SILVA, 1998; SUBRAMANIAN et 

al., 1993; KWON et al., 1995; TUBB, 1993), que atestam as vantagens desse tipo de 

estratégia em aprender a partir de exemplos, apresentar confiabilidade, alta veloci-

dade de processamento e disponibilidade de software para sua implementação. Desta 

forma, pôde-se confirmar a hipótese de que os fenômenos da forma urbana e con-

forto térmico são, nos termos definidos nesta pesquisa, de fato, correlatos. 

O último passo da pesquisa verifica a sua segunda hipótese, de que é possível simpli-

ficar os métodos complexos já conhecidos de análise de conforto térmico utilizados 

na construção da base de dados no treinamento das Redes Neurais Artificiais. Utili-

zando os padrões de correlação obtidos, será possível realizar cálculos estimativos 

para o indicador de conforto térmico usando apenas os parâmetros de forma urbana 

de novos cruzamentos, reais, retirados do modelo CIM da cidade de Fortaleza. Por 

fim, os resultados estimados serão comparados com os resultados de análises com-

plexas a fim de verificar a eficiência do método simplificado proposto. 

  

 
4 No contexto de banco de dados relacionais, uma linha ou tupla é uma estrutura de dados que corresponde a um registro 

de informações de campos ou atributos correlacionados no tema de uma matriz (ORACLE, 2019). 
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1.5. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é organizada em seis capítulos referentes a uma introdução do tema, 

à revisão de conceitos adotados, ao detalhamento dos métodos utilizados, a uma des-

crição da implementação dos métodos e apresentação de resultados, a considerações 

finais sobre a pesquisa e ao seu referencial bibliográfico. 

O primeiro capítulo conta com uma delimitação do tema, mediante justificativas e 

enunciados de hipóteses. Os objetivos são postos de forma geral e específica, bem 

como um resumo é feito sobre a metodologia empregada ao longo do trabalho. 

Em seguida, o segundo capítulo se atém a um apanhado teórico que fundamenta os 

conceitos utilizados na argumentação da pesquisa. Parte-se da caracterização das ci-

dades como sistemas complexos, verificando a compatibilidade de fenômenos urba-

nos com as noções de complexidade da TGS (Teoria Geral dos Sistemas) e da SOC 

(Self-Organized Criticality). Destes, o fenômeno específico do conforto térmico é, 

então, descrito em função das principais grandezas analisadas neste trabalho: sombra 

e ventilação natural. O capítulo apresenta uma síntese dos principais conceitos da 

geometria solar e fatores da originação dos ventos e seu comportamento nas cidades. 

Para aferir a correlação entre estes fenômenos e a forma urbana, é incluso, neste ca-

pítulo, as definições dos principais indicadores de densidade do método Spacema-

trix, já utilizado em cálculos de performance urbana em quesitos semelhantes aos 

explorados nesta pesquisa. 

Ainda no segundo capítulo, é posto o necessário para a compreensão do ferramental 

pertinente ao grupo de soluções computacionais dentro do paradigma de Machine 

Learning. Uma breve definição dessa modalidade de inteligência computacional é 

apresentada com sua devida importância para o contexto específico da arquitetura e 

do urbanismo. Com foco em Redes Neurais Artificiais, o paradigma é detalhado em 

algoritmos especializados na obtenção de respostas preditivas para dados numéricos. 

O impacto deste advento no campo de projeto e planejamento é, então, colocado 

através de uma discussão sobre o potencial da ferramenta em reduzir o custo de si-

mulações complexas que podem ser utilizadas na medição de conforto térmico. Por 

fim, o capítulo explica como a natural perda de precisão nas análises simplificadas 

pelas técnicas de Machine Learning é compensada por uma maior eficiência quando 

vistas em aplicações de larga escala. 

A primeira parte do terceiro capítulo trata da descrição detalhada do método ado-

tado para a produção dos dados que vão ser utilizados para alimentar os conjuntos 

de treino das técnicas implementadas. Aqui, análises por uma abordagem convenci-

onal são descritas passo-a-passo, desde a análise de arquivos climáticos até as simula-

ções de geometria solar e fluidodinâmica computacional. É proposto um indicador 

de conforto térmico com base nas técnicas descritas. O método segue com a utiliza-

ção de algoritmos de Machine Learning sobre os dados coletados pela abordagem 
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convencional, a fim de reduzir os cálculos a funções de mais barato custo de proces-

samento. 

O quarto capítulo detalha a implementação dos métodos descritos nas suas especifi-

cidades mais ferramentais, listando software e técnicas utilizadas para a produção dos 

resultados, que são apresentados em mapas e perspectivas com informações referen-

tes a todas as variáveis climáticas, de conforto e densidade que foram exploradas na 

pesquisa. Os resultados são utilizados tanto na caracterização do recorte urbano ana-

lisado quanto como dados de treino para as ferramentas de Machine Learning na 

obtenção de um modelo simplificado de aproximação do indicador de conforto para 

o espaço extralote de cruzamentos viários. O modelo é utilizado de forma estratégica, 

com sua maior velocidade, em um exemplo de algoritmo de otimização inviável 

quando combinado com métodos convencionais de análise de performance térmica. 

Por fim, o último capítulo discute o processo da pesquisa, identificando potenciali-

dades e pontos de melhoria, e projeta novos encaminhamentos para futuros estudos 

que se relacionem com os temas e técnicas já desenvolvidos.  
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2. Fundamentação Teórica 

Como posto anteriormente, faz-se necessária a compreensão da cidade em sua com-

plexidade para o entendimento desta como um sistema dependente da mediação de 

vários critérios que controlam sua forma. Em seu trabalho, Ascher (2010) enfatiza a 

importância da compreensão de novas dinâmicas da cidade, atreladas à maneira 

como a própria sociedade rapidamente se transforma, ao longo do que o autor acre-

dita ser uma nova revolução urbana. Esta rapidez em transformação envolve justa-

mente um aumento na quantidade de fatores determinantes para a forma da cidade. 

Dentre as questões concernentes à esta complexidade, estão as de natureza ambien-

tal. Gauzin-Müller (2011) conta como, a partir dos anos 1970, em resposta à crise do 

petróleo, foram colocadas propostas alternativas para a restrição do consumo de 

combustíveis fósseis, com a intenção de reduzir o consumo de energia exatamente 

através de novos conceitos arquitetônicos e urbanísticos. É então que arquitetos e 

planejadores urbanos passam a tratar, além da questão dos recursos naturais, e de 

forma mais consciente, o clima e as forças da natureza. O sol e a ventilação natural, 

como exemplo dessas forças, são essenciais na determinação da forma mais eficiente 

dos edifícios e da cidade. 

O estudo computacional dessas variáveis climáticas entra neste trabalho como uma 

forma já conhecida de análise, até certo ponto, precisa e complexa de performance 

na arquitetura e no urbanismo, através de simulações. No entanto, o projeto de edi-

ficações se apresenta como um cenário de baixo risco ao se permitir uma maior tole-

rância a erros em análises simulacionais (WILKINSON; BRADBURY; HANNA, 

2014). Considerando-se, também, o Machine Learning como um recurso capaz de 

simplificar modelos complexos (MENA, 2011) a custo de uma redução em precisão, 

torna-se possível, portanto, sem que a tolerância a erros seja ultrapassada, a adoção 

de técnicas que não só resultarão em ferramentas de uso mais intuitivo (CUDZIK e 

RADZISZEWSKI, 2018) como em processos capazes de construir, no arquiteto ou 

planejador, uma maior intuição sobre o que está sendo simulado (TAMKE; NI-

CHOLAS; ZWIERZYCKI, 2018). 

2.1. Sistemas urbanos e complexidade 

Tratar de forma simplificada um dos aspectos através dos quais uma cidade se mani-

festa não seria tão importante caso sistemas urbanos não fossem complexos. Tornar 

mais fácil o acesso e a compreensão de cada uma dessas variáveis passa a ser impor-

tante para um planejamento urbano mais integral. É fundamental, portanto, enten-

der como a cidade configura complexidade enquanto sistema. 

Segundo já afirma Batty (2008), a cidade é um sistema complexo, por consistir em 

um conjunto de elementos de ordem inferior, organizados em um todo coerente, 
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que formam padrões e que se interligam por grandes conjuntos de relações e intera-

ções. 

Já por Bak, Tang e Wiesenfeld (1987), coloca-se pela primeira vez o conceito de cri-

ticalidade auto-organizada (self-organized criticality — SOC). Trata-se de uma pro-

priedade de sistemas dinâmicos5 que contam com um ponto crítico6 como atrator7. 

A SOC é, ao mesmo tempo, um mecanismo através do qual surge a complexidade. 

Como exemplo, na dinâmica do tráfego automotivo de uma cidade, à medida em 

que este se torna mais intenso com a demanda induzida de novos veículos pela cons-

trução e alargamento de vias, o descompasso entre a progressão dessas variáveis leva 

o sistema a um ponto crítico de colapso, onde respostas como rodízio de placas de 

veículos e incentivo a outros modais de transporte tentam “reiniciar” o sistema. Se-

gundo a visão metafórica da criticalidade auto-organizada, este exemplo é análogo a 

uma pilha de areia, onde novos grãos são aspergidos até atingirem um ponto de co-

lapso e reinício — uma avalanche — após o qual a forma da pilha se acomoda de 

maneira mais estável durante o próximo acúmulo de grãos, antes da avalanche se-

guinte. Por esta visão, muitas das experimentações iniciais deste conceito foram feitas 

com matéria granular, mas ao longo do tempo foram estendidas a vários outros as-

suntos, tanto de outras disciplinas naturais, como geofísica (SMALLEY; TUR-

COTTE; SOLLA, 1985) e neurobiologia (LINKENKAER-HANSEN et al., 2001; 

BEGGS; PLENZ, 2006; CHIALVO, 2004), quanto também de disciplinas sociais, 

como história (ZHUKOV; KANISHCHEV; LYAMIN, 2016). O caráter genera-

lista deste conceito acaba, portanto, atestando a complexidade de sistemas de qual-

quer natureza, incluindo as cidades (JENSEN, 1998). 

Ainda, a organização de um sistema que manifesta a SOC tem um comportamento 

que independe de escala e/ou tempo, semelhante ao que ocorre no ponto crítico de 

transições de fases na termodinâmica. No exemplo do trânsito, o fenômeno é perce-

bido em diferentes níveis de subsistemas urbanos — das esquinas aos bairros. A di-

ferença do que ocorre na termodinâmica, no entanto, está na SOC não exigir a regu-

lação de um parâmetro de controle para encaminhar o sistema à criticalidade, uma 

vez que, mediante complexidade, não existe uma noção clara do que seria esse parâ-

metro. O sistema continuará, portanto, respondendo a parâmetros diversos intrínse-

cos ao fenômeno observado, atingindo seu ponto crítico, eventualmente, mediante 

auto-organização. Numericamente, essa propriedade costuma se manifestar em 

 
5 Um sistema dinâmico é uma partícula ou conjunto de partículas cujos estados obedecem a equações diferenciais envol-

vendo derivadas de tempo (NATURE, 2020). O conceito é transponível a um contexto onde as coordenadas de um 

elemento do sistema descrevem seu estado de forma não necessariamente espacial, onde a gravitação em torno de um 

ponto de atração permanece meramente análoga à de uma partícula física. 
6 Na termodinâmica, um ponto crítico (ou estado crítico) é o ponto final da curva de equilíbrio de fases de uma substân-

cia pura, onde ocorre a coexistência de dois estados (OLIVEIRA, 2012). 
7 A grosso modo, um conjunto de atratores em um sistema dinâmico é um subconjunto fechado A de seu espaço de fases, 

de forma que, para “muitos” pontos de partida, o sistema evoluirá até A (MILNOR, 2006). 
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sistemas onde se observa uma lei de potência8 na distribuição de algum de seus fenô-

menos. Zipf (1949) mostra, por exemplo, que a distribuição das cidades pelos seus 

tamanhos se encaixa numa lei de potência. Sendo D o número de eventos de um 

fenômeno do sistema e uma função do tamanho s de cada evento (onde grandes even-

tos são menos prováveis de acontecer em comparação com pequenos eventos), a lei 

de potência se dá por: 

�(�) = ����  (1) 

Onde: 

 D(s) é o número de eventos em função de s; 

 s é o tamanho do evento; 

 A é alguma constante de ajuste; 

 � é o expoente de descrição. 

Desta forma, Golyk (2012), em outro exemplo, encontra valores para A e � (Gráfico 

1) que descrevem a distribuição de edifícios por altura. O autor explica que a cons-

trução de edifícios é um sistema extremamente complexo com grandes graus de li-

berdade, contando com vários fatores tecnológicos e econômicos que influenciam a 

probabilidade de se construir um edifício com uma determinada altura. Newman e 

Kenworthy (apud BERGHAUSER PONT, 2011) demonstram outro exemplo de 

lei de potência que se manifesta na correlação entre a densidade demográfica de gran-

des centros urbanos e a quantidade de energia consumida por habitante em sistemas 

de transporte públicos ou particulares (Gráfico 2). A correlação mostra que, em ci-

dades norte-americanas de mais baixa densidade, o consumo de energia por habitante 

é mais alto que em cidades mais densas na Europa, Austrália e Ásia. Enquanto norte-

americanos são predominantemente dependentes de carros particulares, japoneses 

são geralmente mais capazes de sustentar uma rede de transporte público mais efici-

ente, pela forma como se adensam. Cabe, então, uma reflexão sobre como esse sis-

tema urbano chega a se auto-organizar mediante consequências mútuas, e comple-

xas, entre essas duas variáveis, onde uma parece reforçar a outra. Portanto, apesar de 

não haver um formalismo matemático de fácil obtenção para descrever um problema 

como este de forma precisa, Per Bak (1996) tende a relacionar qualquer lei de potên-

cia em um sistema com o princípio da SOC e, por consequência, à complexidade. 

 
8 Uma lei de potência é uma relação em que uma mudança multiplicativa em uma grandeza faz surgir uma mudança 

multiplicativa proporcional em outra grandeza, independentemente do valor inicial dessas grandezas (BAR-YAM, 

2011). Trata-se, portanto, de uma relação com invariância de escala. 
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Gráfico 1 – Ranking de edifícios por altura. A curva mostra o número de edifícios que excedem uma 

determinada altura. A função D(s) converge em A=2676 e α=0,22. Fonte: Golyk (2012). 

 

Gráfico 2 – Densidade urbana e consumo de energia com transporte. De vermelho, cidades america-

nas; de preto, cidades australianas; de cinza escuro, cidades europeias; de cinza claro, cidades asiáti-

cas. Fonte: Berghauser Pont (2011). 

Ainda, na Teoria Geral dos Sistemas (TGS), segundo a visão ontológica de Jorge Vi-

eira (2006), as noções de “coisa” e de “objeto” passam a ser referenciadas como per-

tencentes a sistemas, definidos aqui como agregados de elementos — ou coisas dife-

rindo entre si ou entre agregados — e que possuem relações de onde partilham pro-

priedades só observáveis no seu todo, seguindo a máxima: “o todo é sempre maior 

que a soma das partes” (VIEIRA, 2008). Na tentativa de explicar a realidade, a teoria 

propõe que essa definição se aplique a sistemas de qualquer natureza, desde galáxias 

a sinfonias, de pessoas a cidades (VIEIRA, 2008). Complexidade é um atributo ex-

plicado na TGS. 
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Vieira (2008) explica como que, ao longo de décadas de idéias e conceitos propostos, 

foi reconhecida a necessidade de se estudar complexidade como um aspecto sistê-

mico nas discussões ontológicas, cujos temas são vários: substância, forma, proprie-

dade, coisa, estado, possibilidade, probabilidade e acaso, mudança, evento e pro-

cesso, espaço, tempo e evolução. A proposta da TGS é capaz de lidar com alta com-

plexidade enquanto ferramenta para a descrição de qualquer entidade. Na notação 

adotada pela teoria, todo sistema se exprime por: 

(�)� = [�(�)]���
�  (2) 

Onde: 

 (�) é um agregado de elementos; 

 � é o conjunto de relações entre os elementos de (�); 

 � é o conjunto de propriedades entre os elementos de �; 

 �� é a condição de que � entre os elementos de (�) partilham de �; 

 � é um sistema que corresponde ao agregado (�) quando este último res-

peita a definição ��. 

Ou seja, um agregado de coisas é um sistema quando as relações entre essas coisas 

venham a partilhar propriedades — a ideia de que o todo (o sistema) é maior que o 

mero agrupamento de seus elementos. A ideia se opõe, portanto, à crença de que leis 

em níveis elevados de complexidade possam ser reduzidas a leis de níveis inferiores. 

Isto está em acordo com o que coloca o conceito de SOC, que, quando presente em 

um sistema, suas dinâmicas locais não são o suficiente para a definição das “avalan-

ches”, sendo necessário algo mais — a complexidade. Cabe a relação aqui, como 

exemplo, entre as leis de níveis inferiores (escala local) que ditam a altura, área de 

projeção, posicionamento e orientação dos edifícios em uma cidade e as implicações 

disso no conforto térmico de espaços extralotes — as “avalanches”. A definição, no 

entanto, segundo Vieira (2008), deixa de fora um aspecto importante para a compre-

ensão de um sistema: seu ambiente. O autor apresenta uma segunda visão: 

Seja T um conjunto não vazio. Então a tripla ordenada σ=<C, E, S> é (ou repre-

senta) um sistema em T se e somente se C e E são subconjuntos mutuamente dis-

juntos de T (isto é, C∩E=∅), e S é um conjunto não vazio de relações sobre a união 

de C e E (BUNGE, 1979 apud VIEIRA, 2008). 

Nesse diagrama (Figura 1), C é o que o autor chama de substratum do sistema, e E é 

seu sistema ambiente. Essa definição trata do fato de que sistemas, em escala univer-

sal, são sempre abertos em algum nível, o que tem por implicação o seu envolvimento 

por algum outro sistema. O ambiente é um dos parâmetros básicos que a TGS usa 

para a configuração de um sistema, onde se encontra todo o necessário para trocas 

de “estoques”, mediante relações entre elementos dos agregados, para efetivar os pro-

cessos de permanência. A permanência é outro parâmetro básico, segundo o qual as 

coisas ou objetos, a partir do momento em que se tornam existentes, “tentam” durar. 
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Os “estoques”, ou a “memória” do sistema, são o terceiro parâmetro básico — a au-

tonomia. Trata-se da função que conecta o sistema presente ao seu passado, possibi-

litando possíveis futuros. Desta forma, sistemas “necessitam” sobreviver. Para isso, 

“exploram” seus meios ambientes, “trabalhando” os “estoques” adequados à essa 

permanência. 

 

Figura 1 – Diagrama com os conjuntos e elementos da definição de sistema, segundo Bunge (apud 

VIEIRA, 2008). T é o conjunto universo do sistema; E o ambiente; C o substratum do sistema; e S o 

conjunto de relações (linhas) entre os elementos da união de C e E. Fonte: acervo do autor. 

Além dos básicos, a TGS coloca uma série de parâmetros evolutivos para exprimir a 

temporalidade dos sistemas. São eles: composição, conectividade, estrutura, integra-

lidade, funcionalidade e organização. O parâmetro de complexidade perpassa todos 

estes, incluindo os básicos, sendo construído ao longo da permanência e evolução do 

sistema. 

A composição é aquilo de que é formado o sistema, e possui subatributos: 1) quan-

tidade, que é o número de elementos do agregado (se grande, alta complexidade — 

sinergético); 2) qualidade, que são os tipos de elementos (vários tipos, alta complexi-

dade); 3) diversidade, que é a quantidade de tipos; 4) informação, que são as diferen-

ças (sistemas mais complexos selecionam informação, ficam mais sensíveis às diferen-

ças que percebem do meio ambiente e que mais ajudam às suas permanências); e 5) 

entropia, que quando é alta, tipos ocorrem com quantidades semelhantes de elemen-

tos — homogeneidade; e que quando baixa, tipos ocorrem com quantidades dife-

rentes de elementos — heterogeneidade. Da baixa à alta entropia, sistemas adquirem 

progressivamente mais complexidade à medida em que se aproximam de um valor 

intermediário de entropia para, em seguida, tornarem-se progressivamente mais sim-

ples até a entropia máxima (CARROLL, 2017). 

A conectividade é a capacidade dos elementos do sistema de estabelecer relações. Sis-

temas complexos podem conectar certos elementos e excluir outros, mediante a con-

veniência para a sua permanência. Conexões podem permitir ou não o transporte de 
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informação (conexões ativas ou opostas, respectivamente), ou ainda serem indiferen-

tes (não permitem e não se opõem ao transporte de informação). Sistemas complexos 

podem ter relações que apresentam os três comportamentos simultaneamente, a de-

pender da informação transportada. 

Estrutura é a quantidade de relações estabelecidas no sistema até um determinado 

instante de tempo (quanto maior, mais complexidade). Em sistemas complexos, não 

se observa com frequência a comutatividade de relações, ou seja: dados elementos A 

e B do sistema complexo, a relação de A a B tende a ser diferente da relação de B a A. 

Integralidade é o parâmetro que exprime a configuração do sistema por meio de sub-

sistemas. Quanto maior e melhor for a definição do sistema através de seus subsiste-

mas, maior será sua complexidade. 

Funcionalidade é a capacidade da integralidade em permitir a emergência de propri-

edades (ou funções) dentro do sistema. 

Se o sistema, a partir de uma composição, desenvolve conectividade, tornando-se 

progressivamente estruturado, com integralidade e funcionalidade, este passa a ter 

organização. Quanto mais organização, mais complexidade. Este parâmetro fala das 

relações que definem o sistema como um todo. 

Dessa forma, a cidade se apresenta como um conjunto robusto, com seus muitos 

elementos que se apresentam em tipos variados, desde pessoas a edificações e natu-

reza. Há numerosas relações através das quais se negociam diferenças para a perma-

nência deste sistema, o que resulta, no contexto do planejamento, em políticas pú-

blicas para um melhor desenvolvimento da cidade. É justo a partir de análises como 

as discutidas nesta pesquisa, com relação ao conforto térmico, que se permitem essas 

trocas, essas negociações. Como visto, a percepção de uma alta variedade de elemen-

tos e relações é característica de um sistema de média entropia, e, portanto, com-

plexo. Essa variedade nos fenômenos de mais baixo nível atravessa escalas, e percebe-

se também uma variedade de subsistemas com diferentes funções, sejam sociais, am-

bientais, estruturais, econômicas, dentre outras. Essa invariância de escala é capaz de 

se manifestar através das leis de potência que sugerem a SOC. E, de fato, posto o alto 

valor para o parâmetro de integralidade e funcionalidade, obtém-se organização, ou 

auto-organização — um sistema, até certo ponto, self-organized. 

O que Ascher (2010) propõe, em uma reinterpretação compatível com os conceitos 

discutidos neste trabalho, é a compreensão da história (ou memória) das cidades me-

diante a forma como estas produzem em seus subsistemas técnicos, sociais e espaciais, 

ligando as dinâmicas (relações) ao seus potenciais de transporte e armazenamento de 

bens, informação e pessoas — o que este autor chama de sistema “bip”, ou, para Vi-

eira (2008), “estoques”. 



42 
 

Levando a representação de parte dos fenômenos de uma cidade para um ambiente 

simulado algoritmicamente, tem-se também parte de sua complexidade dentro de 

um modelo computacional. Na ciência da computação, a complexidade desses algo-

ritmos é calculada de acordo com a quantidade necessária de recursos para executá-

los. Esses recursos podem ser resumidos em tempo e memória (ARORA e BARAK, 

2009), termos que estão em acordo com os conceitos apresentados anteriormente. 

Sistemas complexos, tanto em sua realidade como em suas simulações, cidades po-

dem, portanto, ser discutidas de forma mais eficiente mediante simplificações estra-

tégicas que permitam que suas análises sejam realizadas com um menor custo, e cons-

tantemente. Posto que a previsibilidade a longo prazo é uma característica pouco 

provável em condições de alta complexidade, grandes planos urbanísticos devem dar 

vez a dispositivos de negociação de conflitos (ASCHER, 2010) — ferramentas de 

catálise para trocas produtivas de “estoques” entre os atores do processo de planeja-

mento. É com vista à melhoria dessa capacidade de dialogar, ou, como chama Habe-

rmas (1980): à construção comunicativa da razão, que este trabalho tenta facilitar o 

acesso a medições de um aspecto importante das cidades — seu conforto térmico — 

e garantir resultados que apoiem possíveis decisões de gestores. 

2.2. Conforto Térmico 

Barroso-Krause (2011) diz que o conforto é a primeira sensação procurada por qual-

quer ser vivo, inclusive quando ainda sem qualquer tipo de influência psicológica. 

Trata-se de um equilíbrio fisiológico-ambiental que, quando rompido, gera estresse 

e reflexos corretivos. No entanto, existe dificuldade em descrever os limites dessa 

condição de conforto quando nos encontramos nela. É, portanto, mais alcançável à 

percepção consciente do indivíduo aquele ruído, ou excesso — ou falta — que o leva 

ao estado de desconforto. Para o arquiteto e planejador, é a possibilidade da ocorrên-

cia desse desconforto que deve ser bem conhecida para que melhor se determine suas 

causas. Desta forma, torna-se possível projetar mecanismos ou propor diretrizes para 

evitar ou minorar suas consequências sobre as pessoas. Conforto térmico, assim, se 

define, segundo modelos distintos, por vários parâmetros individuais, que incluem 

desde predisposições fisiológicas inatas ou adquiridas até a maneira com que estes 

indivíduos se vestem. Tem-se, com isso, que, para a praticidade na proposta de solu-

ções, análises de larga escala podem se manter em variáveis ambientais que, mesmo 

incapazes de contemplar o fenômeno de conforto térmico de forma completa (para 

cada pessoa, subjetivamente), são capazes de identificar um potencial desconforto 

(de forma geral, com valores objetivos). 

A compreensão dessas variáveis ambientais começa com a das nossas necessidades na 

relação entre o ser humano e o clima. Segundo Barroso-Krause (2011), a energia útil 

necessária às nossas atividades biológicas corresponde a apenas 20% da processada 

pelo nosso metabolismo, e os 80% restantes são transformados em calor, necessi-

tando de eliminação para a manutenção do equilíbrio da temperatura interna do 

corpo humano em 36,7° C. Qualquer comprometimento na capacidade do corpo de 
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eliminar esse calor pode gerar danos mais ou menos permanentes ao indivíduo, sendo 

necessária sua correção. Por sua vez, a manutenção da temperatura do corpo humano 

se dá em função de sua capacidade de reter ou dissipar calor e umidade através de 

atividades mais ou menos involuntárias: transpiração, arrepios, tremores, redução de 

trabalho físico, vestir ou despir-se, a busca por sombra ou por áreas ensolaradas. É 

quando se recorre demais a essas estratégias e o organismo exaure seu sistema termo-

regulador que ocorre a fadiga e a consequente queda de rendimento em atividades, 

podendo levar a danos físicos como tontura e desmaios. As formas de se regular o 

calor são através, portanto, de: 

 Metabolismo, ou a produção de calor interno do corpo, podendo ser incre-

mentada pela ingestão de alimentos e líquidos; 

 Trocas por radiação, entre o Sol e o corpo, entre o corpo e a abóbada celeste, 

entre o corpo e os demais corpos (paredes, tetos, móveis, etc.); 

 Trocas por condução, com o contato entre o corpo e toda superfície em que 

ele toca; 

 Trocas por convecção, entre o corpo e o ar que está em seu contato direto; 

 Trocas por evaporação/sudação, com a eliminação do calor pela troca pul-

monar, na expiração, e através da pele, pelos poros. 

Para que se evite a fadiga do sistema termo-regulador, o ideal é que se obtenha um 

somatório nulo para todas essas trocas de calor, e, para tanto, as variáveis de maior 

relevância para o estudo da forma da cidade são as que dizem respeito às trocas por 

radiação, convecção e evaporação: 

 A temperatura do ar ambiente, pelo efeito convectivo; 

 A umidade relativa do ar circundante, facilitando ou dificultando a evapora-

ção; 

 A velocidade do ar próxima ao corpo, pelo seu papel nas trocas convectivas; 

 A radiação solar direta, que, em climas quentes, deve ser controlada ou evi-

tada com a permanência em espaços sombreados. 

A temperatura e a umidade do ar são fatores que, no contexto arquitetônico e urba-

nístico, irão determinar quais as melhores disposições da massa edificada de forma 

que garantam vento e sombra como medidas de correção para as condições de des-

conforto. Assim, o controle da geometria das edificações e sua relação com a trajetó-

ria solar ao longo do ano é um dos pontos fundamentais para o conforto térmico, 

devido à natureza instantânea da troca por radiação. Da mesma forma, a relação desta 

geometria com o vento se torna importante, posto que trocas convectivas consti-

tuem o recurso mais próximo ao ser humano, por intervirem diretamente na capaci-

dade do corpo em perder calor pela evaporação do suor, além de dissipar o calor e a 

umidade acumulados nas superfícies em torno do indivíduo. Em climas quentes e 

úmidos, quando o corpo perde pouco calor por radiação e por condução e se refresca 

pouco através da transpiração, devido à alta umidade relativa do ar, as correntes de 
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ar agem de forma positiva ao remover parte do vapor d’água em suspensão atmosfé-

rica e impedir que o ar sem movimentação aumente sua temperatura pelo contato 

constante com superfícies em temperaturas mais altas. Além disso a renovação de ar 

garante a manutenção da qualidade do ar que respiramos. Se a taxa de renovação for 

insuficiente, há risco de a respiração tornar-se menos ativa, do aparecimento de uma 

fadiga prematura em certas atividades e do aumento das chances de contaminação 

(BARROSO-KRAUSE, 2011). Geometria solar e ventilação natural estão, por-

tanto, entre os elementos climáticos que mais sofrem com o ambiente urbano. 

2.2.1. Geometria Solar 

Segundo Barbirato, Torres e Souza (2011), a radiação solar é uma energia eletromag-

nética de onda curta, emitida pelo sol e parcialmente absorvida pela atmosfera. O 

curto comprimento é dividido em três escalas: a infravermelha, a visível e a ultravio-

leta. A camada de ozônio é responsável por absorver a maior parte dos raios ultravi-

oleta e os de menor comprimento de onda, enquanto os vapores d’água e o dióxido 

de carbono absorvem grande parte dos raios infravermelhos (acarretando na redução 

da carga térmica), permitindo que apenas uma pequena fração da radiação solar 

atinja a superfície do planeta e seja refletida e reemitida na forma de ondas longas, 

produzindo um aumento na temperatura do ar. Quanto maior a altitude do sol, mais 

concentrada será a intensidade da radiação por área, e essa variável depende da lati-

tude do local, do horário do dia e da estação do ano. Ainda, a radiação total nas su-

perfícies horizontais de uma estrutura urbana é cerca de 10% a 20% menor que em 

um arredor rural próximo. Da mesma forma, a duração da insolação é estimada entre 

5% e 15% menor (LANDSBERG, 1997 apud BARBIRATO; TORRES; SOUZA, 

2011). Em escala microclimática, a massa edificada urbana modifica a duração da 

exposição nos espaços, provocando sombreamento do solo, sobre si mesmo, ou em 

outros edifícios. (BARBIRATO; TORRES; SOUZA, 2011). Para o entendimento 

sobre como esse sombreamento ocorre, e para a sua simulação em ambientes com-

putacionais, é necessário entender como acontece o percurso solar ao longo do ano. 

Para a representação do percurso solar, na maioria dos trabalhos práticos, considera-

se o ponto de observação como o centro do “mundo” — o círculo do horizonte é 

considerado plano e o céu é representado como uma abóboda hemisférica. De forma 

análoga a um sistema de coordenadas polares, a posição aparente do Sol nessa abó-

boda pode ser definida por dois ângulos (Figura 2): 

 Azimute (AZI): medida angular no plano horizontal, a partir do norte e até 

a direção do sol, no sentido horário; 

 Altitude (ALT): medida angular no plano vertical, entre a direção do Sol e o 

plano horizontal. Seu complemento (Equação 3), o ângulo de zênite (ZEN) 

é medido entre a direção do sol e uma linha vertical. 

��� = 90° − ��� (3) 



45 
 

 

Figura 2 – Definição dos ângulos solares. Fonte: Szokolay,1996. 

Outra medida angular importante, o ângulo horário (HRA) (Figura 3) expressa o 

momento do dia com relação ao meio-dia solar verdadeiro — é a distância angular 

medida no plano do percurso solar aparente, entre a posição do sol no momento 

considerado e sua posição no meridiano solar. Como a rotação da terra tem a veloci-

dade angular de 360° para cada período de 24 horas, o HRA é de 15° (360÷24) para 

cada hora a partir do meio-dia solar verdadeiro (meridiano solar) (Equação 4). 

��� = 15 × (ℎ − 12) (4) 

Onde: 

 ��� é o ângulo horário, sendo negativo para horas pela manhã e positivo 

para horas pela tarde; 

 ℎ é a hora considerada (no formato de 24 horas). 

 

Figura 3 – Definição do ângulo horário. Fonte: Szokolay,1996. 

Em cálculos solares, normalmente se utiliza o horário solar aparente. Este é medido 

a partir do meio-dia solar verdadeiro — o momento em que o sol cruza o meridiano 

local. Este horário coincide com o horário civil local (marcado por um relógio co-

mum) apenas na longitude que serve de referência para o fuso-horário local. Além 



46 
 

disso, devido à variação da velocidade da Terra em sua translação (mais veloz no pe-

riélio — ponto mais próximo do sol — e mais lenta no afélio — ponto mais distante 

do sol) e a pequenas irregularidades na sua rotação, o tempo de meio-dia a meio-dia 

não é sempre exatamente 24 horas. Relógios são acertados para a duração média dos 

dias, mas a diferença dos horários marcados dessa forma para o horário solar aparente 

chegam a -16 minutos em novembro e +14 minutos em fevereiro, como represen-

tado pelo gráfico da Figura 4, chamado de analema solar. Quando fotografado todo 

dia no mesmo horário civil local, o Sol descreve o percurso do analema, como na 

Figura 5. 

 

Figura 4 – Definição do ângulo horário. Fonte: Szokolay,1996. 

 

Figura 5 – Analema solar capturado no Tolo da base do Monte Parnaso, Grécia, ao longo do ano de 

2002 (de 2 de fevereiro a 1 de dezembro), no horário de 08:00:00 UT+2. Fonte: Ayiomamitis, 2002. 

Nos dias de equinócio o Sol aparenta nascer ao leste (exatamente às 6:00) e se pôr ao 

oeste (exatamente às 18:00), e ao meio-dia alcança ��� = 90 − |���|, onde |���| 

é o módulo da latitude. Como ��� + ��� = 90, então ��� = 90 − ���. Logo, 

nessas condições: 
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��� = |���| (5) 

Em pleno verão, o Sol, ao meio-dia, está 23,45° mais alto. Ou seja: 

��� = |���| − 23,45 (6)

E em pleno inverno, 23,45° mais baixo: 

��� = |���| + 23,45 (7) 

 

Figura 6 – Variação anual da altitude solar ao meio-dia (latitude -35°). Fonte: Szokolay, 1996. 

A Figura 6 mostra uma secção norte-sul da abóboda para a latitude -35°. A Figura 7 

representa o mesmo, mas em três dimensões, para os dois hemisférios. Nota-se que 

os planos para os solstícios são paralelos ao plano do equinócio, mas afastados para o 

norte (pleno verão, no hemisfério norte, e pleno inverno, no hemisfério sul) ou para 

o sul (pleno inverno, no hemisfério norte, e pleno verão, no hemisfério sul). 
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Figura 7 – Variação anual da altitude solar ao meio-dia (hemisférios). Fonte: Szokolay, 1996. 

Uma das formas de representar bidimensionalmente o percurso tridimensional do 

Sol na abóboda, traça suas posições ao longo de curvas projetadas em um diagrama 

circular — a chamada representação estereográfica (ou radial) usa um ponto fictício 

mais baixo, o Nadir, como o centro de projeção das posições do Sol para o traçado 

das curvas (Figura 8). 

 

Figura 8 – Passo-a-passo da projeção estereográfica. Fonte: Szokolay, 1996. 

A Figura 9 mostra a projeção estereográfica, ou carta solar, para a cidade de Fortaleza, 

Ceará. Nota-se o destaque para os analemas de cada hora dos dias. É com base nessa 

geometria que os software utilizados nesta pesquisa são capazes de simular o fenô-

meno de sombreamento da cidade. 
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Figura 9 – Projeção estereográfica, ou carta solar, para a cidade de Fortaleza, Ceará, de latitude -3,7°, longitude -38.5° e 

fuso horário UTC/GMT -03:00. Imagem gerada com o software Autodesk Solar Tool 2011. Fonte: acervo do autor. 

2.2.2. Ventilação Natural 

A movimentação de ar sobre o nosso planeta tem sua origem justamente na distri-

buição diferenciada, ao longo da atmosfera, da energia solar (SARAIVA, 1994) dis-

cutida anteriormente. Diferenças de temperatura e pressão entre camadas atmosféri-

cas provocam movimentos de massa de ar (LOPES, 2003 apud PRATA, 2005) e, 

onde ocorre a maioria das cidades, os parâmetros da ventilação natural são determi-

nados pelo comportamento térmico do solo e dos corpos hídricos, bem como pelo 

próprio movimento de rotação do planeta (FROTA, 2012). Dentro desta camada 

atmosférica mais baixa, chamada de troposfera, o gradiente de temperatura muda 

também com a altura — quanto mais alto, mais frio. A taxa de variação é constante 
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nos primeiros 11 km de altura, em um decréscimo de 6,5° C (HOUGHTON; CAR-

RUTHERS, 1976). Já as mudanças horizontais de temperatura 

A circulação de ar na atmosfera pode, portanto, ser compreendida pelas suas com-

ponentes verticais e horizontais. A circulação vertical é gerada pelo aquecimento do 

ar na faixa equatorial, com a maior intensidade da radiação solar. O ar aquecido se 

expande, torna-se menos denso e sobe, criando zonas de baixa pressão. Deslocadas 

em direção a estas zonas de baixa pressão, as correntes de ar vindas das regiões sub-

tropicais, geram uma circulação horizontal. O ar aquecido, tendo subido e perdido 

contato com as superfícies aquecidas pelo sol, resfria-se e desce na faixa subtropical, 

produzindo zonas de alta pressão, propagando-se nas direções norte e sul (BITTEN-

COURT; CÂNDIDO, 2010). Além disso, por se tratar de um fluido, o ar se man-

tém junto à superfície da Terra por gravidade e fricção, e tende a retardar a rotação 

do planeta onde esta é mais rápida, no equador. Ocorre um deslizamento na camada 

limite entre a superfície da Terra e sua atmosfera, causado pelo fenômeno da força 

de Coriolis (KOENIGSBERGER et al., 1974) (Figura 10). Os ventos do oeste e os 

ventos alísios são produzidos como resultantes desse comportamento fluido da at-

mosfera. 

 

Figura 10 – Circulação de vento na atmosfera. Fonte: Romero, 2000. 

Segundo Costa Filho (2017), fatores ligados às escalas mesoclimáticas (regional) e 

microclimática (local) complementam as resultantes dos ventos de um local especí-

fico. No ambiente urbano, os fatores locais influenciam ainda mais a ventilação na-

tural. Alterações promovidas para consolidação do ambiente construído alteram 

tanto a velocidade como o sentido do vento. De acordo com Oliveira (1993), o modo 

e disposição dos edifícios (afastamentos), o aumento do gabarito das edificações, o 
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tipo de trama viária e os espaços abertos são os fatores urbanos que influenciam o 

comportamento do vento. 

2.3. Forma urbana 

Faz-se necessário a esta pesquisa um meio de se “medir” a forma urbana, para que 

sejam feitas as devidas correlações a partir dos padrões implícitos nos fenômenos de 

conforto quando estes forem avaliados de forma computacional, numérica. Apesar 

da forma urbana, segundo Berghauser Pont (2011), estar relacionada com imagens, 

experiências, sentimentos, memórias, pensamentos e construtos intelectuais ancora-

dos no domínio das artes e humanidades, há autores (MOUDON, 2009; 

BERGHAUSER PONT e HAUPT, 2009) que argumentam em prol do estudo 

quantitativo do ambiente urbano pelo que este oferece a planejadores a oportuni-

dade de praticarem suas capacidades com devida precisão e eficiência. 

De acordo com Berghauser Pont (2011), a densidade urbana é uma das medidas mais 

frequentemente usadas na prática de projeto urbano, ao mesmo tempo em que é am-

plamente questionada pela sua relação fraca com a forma urbana (ALEXANDER, 

1993; FORSYTH 2003 apud BERGHAUSER PONT, 2011). Em seu trabalho, no 

entanto, Berghauser Pont e Haupt (2009) defendem que é possível definir densidade 

como um fenômeno multi-variável correlato à massa construída (forma urbana). É 

através, então, do método que os autores chamam de Spacematrix que se atinge uma 

definição clara de densidade, de forma que esta possa ser relacionada à forma urbana 

e sua performance. É, portanto, possível medir a forma urbana. 

A Spacematrix utiliza dois índices conhecidos do Código de Obras e Postura e da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo dos municípios brasileiros: o índice de aproveitamento 

e a taxa de ocupação, aqui tratados por FSI (floor space index) e GSI (ground space 

index), respectivamente. Além desses, o índice N, que significa a densidade de rede 

viária (network density), compõe como terceiro eixo o espaço cartesiano tridimensi-

onal de fases da forma urbana — o gráfico que os autores chamam de Spacematrix 

em si. O FSI reflete a “intensidade construtiva”, independente da composição pro-

gramática; o GSI trata da “cobertura” do solo urbano, e demonstra a relação entre 

espaço construído e não-construído; e N é um indicador que traduz o “grão urbano”, 

dando a relação entre as dimensões das quadras e do sistema viário. Os cálculos desses 

índices são referentes a várias escalas de agregação urbana (Figura 11): 1) edifício; 2) 

lote; 3) ilha: mesmo que quadras; 4) tecido: conjunto de quadras com homogenei-

dade morfológica; 5) distrito: zona, vizinhança ou bairro, como um conjunto de te-

cidos acrescidos de áreas não-construídas de grande escala, como praças e parques. 

Para os cálculos dos índices da Spacematrix, tem-se ainda a definição das variáveis F 

(gross floor area — área de todos os pavimentos, mesmo que área construída), B 

(built area ou footprint —área dos pavimentos térreos, mesmo que área de ocupação) 

e � (network length — soma dos comprimentos das vias da rede viária) segundo a Fi-

gura 12. 
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Figura 11 – Escalas de agregações urbanas. De preto, espaço construído; de branco, espaço não-construído; de vermelho, 

espaço de tara. Fonte: adaptado de Beghauser Pont e Haupt, 2009. 

 

Figura 12 – Definição das variáveis F, B e �. Fonte: adaptado de Berghauser Pont e Haupt, 2009. 
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Desta forma, se calcula cada um dos índices FSI, GSI e N da Spacematrix pelas equa-

ções 8 a 10 e de acordo com a Figura 13. 

���� =
��
��

 
(8)

Onde: 

 ���� é o FSI da agregação � (adimensional); 

 ��  é a área construída da agregação � (m²); 

 ��  é a área da agregação � (m²); 

 � é a agregação: lote (�); ilha (�); tecido (�); ou distrito (�). 

���� =
��
��

 
(9)

Onde: 

 ���� é o GSI da agregação � (adimensional); 

 �� é a área de ocupação da agregação � (m²); 

 ��  é a área da agregação � (m²); 

 � é a agregação: lote (�); ilha (�); tecido (�); ou distrito (�). 

�� =
�∑ �� +

∑ ��
2
�

��
 

(10) 

Onde: 

 ��  é a densidade da rede viária do tecido (em m/m²); 

 ��  é o comprimento da rede interna (em m); 

 ��  é o comprimento da rede externa (em m); 

 ��  é a área do tecido (em m²). 

 

Figura 13 – Razões dos índices FSI, GSI e N. Fonte: adaptado de Berghauser Pont e Haupt, 2009. 
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Além dos indicadores diretos de densidade, Berghauser Pont e Haupt (2009) pro-

põem indicadores derivados, calculados a partir dos conceitos já apresentados. São 

eles L (altura dos edifícios, expresso pela média do número de pavimentos, ou “ca-

madas”), OSR (espaciosidade, expressa a quantidade de espaço não-construído para 

a quantidade de espaço construído) e T (a tara, a partir da diferença entre as áreas de 

dois níveis de escala de agregação), calculados segundo as equações 11 a 13 e de 

acordo com a Figura 14. 

� =
����
����

 
(11) 

 

��� =
1 − ����
����

 
(12)

 

�� =
�� − ∑����

��
 

(13)

Onde: 

 � é a altura dos edifícios (em número de “camadas”); 

 ��� é a espaciosidade (m²/m²); 

 ��  é a tara (adimensional). 

E: 

 ��  é a área da agregação � (m²); 

 ���� é a área da agregação � − 1, de escala imediatamente abaixo de � (m²). 

 

Figura 14 – Razões dos índices L, OSR e T. Fonte: adaptado de Berghauser Pont e Haupt, 2009. 
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Com base no plano de análise FSI vs GSI, chamado de Spacemate, os autores classi-

ficam uma série de tipos de ambientes urbanos (Gráfico 3) baseados em amostragens 

empíricas de várias localizações. Áreas com altos valores de FSI e GSI são dominadas 

por edifícios de altura intermediária organizados em blocos. Do contrário, valores 

baixos de FSI e GSI consistem em residências unifamiliares isoladas com grandes jar-

dins. Áreas com alto FSI e baixo GSI são ocupadas por edifícios altos em grandes 

espaços abertos. Do contrário, valores baixos de FSI e altos de GSI tendem a signifi-

car conjuntos residenciais lineares com pequenos jardins, além de áreas industriais. 

Berghauser Pont (2011) conclui: 

Esses ambientes não possuem limites nítidos, e, portanto, gradualmente se trans-

formam uns nos outros. O mais importante [dessas classificações] é entender que 

essas condições impostas pela densidade influenciam o desempenho do ambiente 

construído. O trabalho sugere, ainda, que descrições de tecidos urbanos baseadas 

em performance podem se tornar mais importantes que descrições tradicionais ba-

seadas em imagens ou atividades. [...] [Exemplos] de performances [neste trabalho] 

são estacionamento, acesso a luz diurna e urbanidade. Várias outras performances 

de tecidos urbanos podem e devem ser pesquisadas e relacionadas a densidade da 

mesma maneira, contribuindo para um melhor suporte de planos e projetos.  

 

Gráfico 3 – Spacemate, com vários tipos de ambientes urbanos. A) Tipo ponto, baixo; B) Tipo rua, baixo; C) Tipo 

Bloco, baixo; D) Tipo rua; altura intermediária; E) Tipo bloco, altura intermediária; F) Tipo híbrido ponto/rua, alto. 

Fonte: adaptado de Berghauser Pont e Haupt, 2009. 

Uma das análises de performance realizadas no trabalho de Berghauser Pont e Haupt 

(2009) trata exatamente de um fenômeno de forte correlação com o papel da radia-

ção solar na definição de conforto térmico utilizada pela presente pesquisa — o da 

performance em captação de luz natural. Os resultados sugerem, especificamente 

para espaços abertos, que existe uma relação entre as duas variáveis FSI e GSI e a 
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performance em fator de luz diurna (daylight factor — DF9). Portanto, a correlação 

entre os três valores pode ser traçada no Spacemate, como mostra o Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Spacemate, com gradientes de performance em daylight factor (DF) em espaço aberto e para edifícios no en-

torno com profundidade de 12 m e altura de 3 m. Fonte: adaptado de Berghauser Pont e Haupt, 2009. 

À luz desses resultados e conclusões é que o presente trabalho esperou, de forma pos-

teriormente confirmada, que densidade, acrescida de outros parâmetros capazes de 

medir a forma urbana, fossem capazes de explicar performance em quesitos seme-

lhantes, como o bloqueio de radiação solar e a permissão de ventilação natural. 

2.4. Machine Learning 

Segundo Belém, Santos e Leitão (2019), nas últimas décadas, avanços computacio-

nais mudaram a forma com que arquitetos e urbanistas atuam em projeto e planeja-

mento. A computação revolucionou a arquitetura e, atualmente, abordagens com-

putacionais estão completamente incorporadas na prática projetual. Belém, Santos e 

Leitão (2019) dizem ainda que, recentemente, uma nova revolução computacional 

está em curso, sendo conduzida, de acordo com Bishop (2006), por avanços na área 

de Machine Learning. 

Machine Learning é uma ramificação da Inteligência Artificial baseado em estatís-

tica computacional e procedimentos de otimização, que explora técnicas de apren-

dizado auto-aperfeiçoadas para a solução de problemas ou execução de tarefas 

 
9 Fator de luz Diurna, ou daylight factor (DF) é um conceito que foi desenvolvido no Reino Unido no começo do século 

XX, e consiste na razão entre a quantidade de iluminação em um ponto e a quantidade de iluminação em um local aberto, 

sob céu encoberto (DAYLIGHTING, 2015?). 
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específicas. Diferente de outras abordagens da Inteligência Artificial, ramificações 

como a do Machine Learning tentam construir sistemas que não precisam ser pro-

gramados para realizar as tarefas. Ainda, no caso específico do Machine Learning, 

são construídos modelos matemáticos a partir de dados de amostragem, chamados 

de dados de treino, para que os parâmetros do modelo sejam adaptados progressiva-

mente até que seu desempenho em tarefas específicas seja melhorado sem interven-

ção humana (BISHOP; BEHERA et al. apud BELÉM et al., 2019). 

Explicado de forma alternativa, como ilustrado no diagrama da Figura 15, o Ma-

chine Learning funciona de forma diferente da computação clássica, que tem como 

inputs as regras e os dados de um problema, para que sejam obtidas as respostas, ou 

outputs. No Machine Learning, dados de treino e respostas previamente obtidas são 

inputs para a estimativa de regras, desta vez como outputs. Conectada a uma nova 

iteração de programação clássica, as regras estimadas são usadas com um novo con-

junto de dados para a obtenção de respostas preditivas. 

 

Figura 15 – Programação clássica e Machine Learning. Fonte: acervo do autor. 

Ao longo da última década, como exemplo do impacto dessa tecnologia em áreas 

onde foi aplicada, o Machine Learning aprimorou os principais processos compu-

tacionais em quase todos os setores econômicos. Sua adoção antecipada ofereceu um 

poderoso impulso para a inovação e mostrou o potencial de expandir a percepção 

nos problemas de otimização, automação e previsão (MCKINSEY GLOBAL INS-

TITUTE, 2017 apud KHEAN et al., 2018). Além desta, várias outras áreas também 

já foram afetadas (MAGOULAS, 2001), como a medicina (MAGOULAS et al., 

2001; DEO, 2015), a física (FERREIRA, 2018), e finanças (BOLTON et al., 2015). 

Ainda, segundo Brynjolfsson e McAfee (2017), pesquisas recentes sugerem que os 

avanços feitos em Machine Learning conseguirão ser tão transformadores para os 

dias de hoje quanto a eletricidade cem anos atrás. 

O historiador Mario Carpo (2016 apud KHEAN et al., 2018) prevê que a próxima 

virada digital em arquitetura e urbanismo se dará com a convergência de poder com-

putacional sem precedentes e big data para fazer das estratégias computacionais de 

grande escala (como a metaheurística computacional do algoritmo genético e algum 
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tipo de Machine Learning) uma abordagem mais viável e generalizada em projeto e 

planejamento. 

2.4.1. Redes Neurais Artificiais 

Redes Neurais Artificiais (RNA) destacam-se entre as ferramentas de Inteligência 

Artificial (IA), junto a soluções como Algoritmos Genéticos, Lógica Difusa e outros 

recursos computacionais de ampla utilização em diversas áreas das ciências e no 

campo de projeto. As RNA são um mapeamento não-linear de um vetor no espaço 

de input até um vetor no espaço de output, feito através de camadas de funções de 

ativação — inspiradas no funcionamento de neurônios — nas quais pesos e vieses 

produzem uma resposta de ativação ou não-ativação, mediante respectivos níveis de 

“disparo”. Percebe-se a natureza biomimética do conceito, onde impulsos elétricos 

no cérebro, em resposta a estímulos, resultam em uma arquitetura complexa que ins-

pira modelos matemáticos de neurônios artificiais (TAGLIARINI et al., 1991). 

Guyon (1991) define o neurônio artificial como uma estrutura lógico-matemática 

análoga a um neurônio biológico: dentritos são substituídos por entradas (��); sinap-

ses neuronais são substituídas por ligações entre entradas e “corpo celular artificial”, 

na forma de pesos numéricos (��); e o corpo celular é substituído por uma soma 

ponderada e o viés, na forma de uma função de transferência que signifique o limiar 

de disparo do neurônio (�(�)) (CHUA; YANG, 1988). 

 

Figura 16 – O neurônio artificial e sua função de ativação σ(x). Fonte: acervo do autor. 

A Figura 16 mostra a estrutura do neurônio artificial. Cada entrada ��  é associada a 

um respectivo peso de importância ��  para a ativação da célula. A operação resulta 

em uma soma ponderada: 

�����

�

���

= ���� + ���� + ���� +⋯+ ���� 
(14) 

A depender do estímulo recebido pelas entradas, a soma pode resultar em qualquer 

número, devendo esse ser ajustado, portanto, a um valor de 0 a 1, através de uma 

função de ativação cuja imagem corresponda a esse intervalo. Uma função comu-

mente usada para este fim é a sigmoide (Gráfico 5): 
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�(�) =
1

1 + ���
 

(15) 

Assim, a ativação é, basicamente, uma medida do quão positivo é o resultado da fun-

ção quando calculada sobre a soma ponderada. Para valores mais próximos de 1, há 

ativação; do contrário, quando mais próximos de 0, não haverá disparo. Por fim, me-

diante a natureza do problema, a introdução de um viés � é realizada para a indicação 

do limiar de ativação do neurônio artificial, quando valores diferentes de 0,5 sejam 

utilizados como divisores entre o intervalo de ativação e não-ativação. Dessa forma, 

calcula-se: 

�����çã� = � �� +�����

�

���

� 
(16)

 

Gráfico 5 – Função sigmoide �(�). Para qualquer valor de entrada, a função retorna valores entre 0 e 

1, compatibilizando as entradas com as operações da RNA. Fonte: acervo do autor. 

Para o processo de treinamento em uma RNA, um problema é posto segundo as 

entradas ��, para 1 ≤ � ≤ �, onde � é o número de entradas. Vinculado a combina-

ções específicas de valores que cada um desses parâmetros possa admitir, está um 

conjunto de saídas ��, para 1 ≤ � ≤ �, onde � é o número de saídas. Assim, tem-

se duas camadas de neurônios artificiais, a de input e a de output, conectadas por uma 

ou mais camadas ocultas de neurônios artificiais que estabelecem padrões de ativa-

ção. Esses padrões, definidos pelas operações de soma ponderada e vieses, deverão ser 

capazes de, mediante input de exemplares de treino, obter o output correto já conhe-

cido. Desta forma, para novos inputs, desconhecidos, o mesmo conjunto de pesos e 

vieses, para todas as camadas, deve resultar em valores preditivos para a camada de 

output, como exemplifica a Figura 17. 
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Figura 17 – Exemplo de RNA e principais elementos em destaque. Fonte: acervo do autor. 

 

Figura 18 – Exemplo de transferência entre camadas de uma RNA. Fonte: acervo do autor. 

Ainda, sendo ��
(�)

 o valor de entrada (vindo da camada � e de índice � de �) no neu-

rônio artificial ��
(���)

 (vindo da camada � + 1 e de índice � de �) (Figura 18), tem-

se, segundo a Equação 17, que: 

��
(���)

= ���� + ��,���
(�)
+ ��,���

(�)
+ ��,���

(�)
+ ⋯+ ��,���

(�)
� (17) 
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Logo, para todos os índices � da camada � + 1: 

A Equação 18 propõe uma operação de matrizes que resulta na estrutura completa 

da camada � + 1. Chamando a matriz correspondente aos pesos de �; a matriz cor-

respondente às entradas da camada anterior de �(�); e a matriz dos vieses de �, tem-

se: 

A Equação 19 é utilizada para o que se chama de feedforward. Trata-se do algoritmo 

de transferência de valores de input através de toda a hierarquia extratificada da rede 

de neurônios artificiais, até que se obtenha um output. Sozinho, esse algoritmo não é 

capaz de ajustar a rede de forma que, para qualquer entrada, a saída seja condizente 

com o esperado das estimativas dessa técnica. Esse ajuste é feito em “ondas” no sen-

tido inverso do feedforward — ou seja: da camada de output para a de input — e se 

trata de outro algoritmo, chamado backpropagation. 

A primeira observação a ser feita na execução do backpropagation é sobre o erro de 

uma primeira iteração de treino da RNA. O treino consiste no controle apenas dos 

pesos e vieses da rede, sem a possibilidade de ajuste direto nos valores que cada neu-

rônio artificial guarda. Desta forma, a primeira iteração atribui pesos aleatórios e, 

através do feedforward, um primeiro elemento do conjunto de treino tem suas en-

tradas enviadas pela rede até a saída calculada. A comparação entre a saída calculada 

e a saída correta, armazenada no elemento do conjunto de treino, retorna um valor 

de “custo”: 

Onde: 

 ��  é o custo, ou erro, para o elemento � do conjunto de treino; 

 ��  é valor da previsão calculada pela RNA para a saída � da camada de output; 

 ��  é o valor de referência, ou gabarito, como consta no elemento � do con-

junto de treino. 

�(���) = �

⎝

⎜
⎛
�

��,� ��,� ⋯ ��,�
��,� ��,� ⋯ ��,�
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

��,� ��,� ⋯ ��,�

�

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡��
(�)

��
(�)

⋮

��
(�)
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

+ �

��
��
⋮
��

�

⎠

⎟
⎞

 

 

(18) 

�(���) = �(��(�) + �) (19) 

�� =�(�� − ��)
�

�

���

 
(20) 
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O valor ��, portanto, quantifica o tamanho do erro produzido para a última camada 

da rede e pela presente combinação de pesos e vieses. Cabe, assim, a definição de uma 

função de custo �(�, �), calculada a partir de todos os pesos e vieses da RNA. 

�(�, �) tem como resultado a média dos valores de ��, para 1 ≤ � ≤ �, onde � é o 

número de elementos do conjunto de treino. �(�, �) deve ser minimizada, e o al-

goritmo utilizado para a minimização de �(�, �) é chamado de gradient descent. 

O gradient descent consiste na determinação da direção e da intensidade dos ajustes 

que cada peso e viés deve sofrer para a redução de �(�, �), e é representado por 

−∇�(�, �). Funciona com o cálculo da derivada vetorial do campo escalar corres-

pondente à função �(�, �). O cálculo aponta, para um dado ponto no espaço car-

tesiano de valores de custo (erro) em função de parâmetros � e � (pesos e vieses), 

qual o vetor multi-dimensional que aponta na direção que mais aumenta o valor de 

�(�, �). O vetor é invertido, então, para que se calcule a direção que mais diminui 

o valor de erro. O resultado de −∇�(�, �), portanto, é uma matriz com valores de 

correção para cada peso e viés, para que a RNA possa ser novamente avaliada. O 

processo se repete até que não se perceba mais nenhuma alteração significativa na 

função de custo. A Figura 22 ilustra o processo numa simplificação do espaço carte-

siano. 

Historicamente, as primeiras redes neurais não possuíam camadas ocultas, e, desta 

forma, o algoritmo de aprendizado acontecia em função apenas da diferença entre a 

camada de output e a referência do conjunto de treino. Com a adição das camadas 

ocultas, não existem referências para os seus valores de ativação. Dessa forma, as re-

ferências eram construídas de trás para frente, a partir da camada de output e das re-

ferências no conjunto de treino, justificando a nomeação do algoritmo de backpro-

pagation. 

  

Figura 19  – Gradient descent. A linha amarela tracejada marca o percurso do processo de aprendi-

zado até a minimização da função de custo. Fonte: acervo do autor. 

As RNA se enquadram, portanto, num tipo de Machine Learning supervisionado 

para previsão numérica. Nesta pesquisa, então, torna-se possível a previsão de um 
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indicador de conforto térmico (o neurônio artificial da camada de output) em função 

dos parâmetros da forma urbana do entorno dos cruzamentos analisados (os parâ-

metros ��  da camada de input). 

2.4.2. Facilitação de análises complexas 

Khean, Fabbri e Haeusler (2018) colocam que a arquitetura tem sido tradicional-

mente uma disciplina quase totalmente desprovida da análise rigorosa de dados. No 

entanto, data torna-se cada vez mais um elemento protagonista no projeto intera-

tivo. Em comparação, planejamento urbano, apoiado há mais tempo em análise de 

dados, consegue se tornar ainda mais aperfeiçoado pela mesma tendência. Khean, 

Fabbri e Haeusler (2018) explicam ainda: 

Esses dados podem ser coletados a partir do entorno, analisados, manipulados e 

avaliados no processo de projeto ou planejamento, e, em alguns casos, visualizados 

através do produto final. Nos últimos anos, os esforços em pesquisas produziram 

uma grande quantidade de ferramentas computacionais para projeto orientado a 

dados, úteis para uma variedade de aplicações. No entanto, o desenvolvimento de 

estruturas para projeto orientado a dados continuou a depender de uma combina-

ção de experiência, intuição e construção e recuperação manuais de conhecimento. 

Propõe-se, neste trabalho, que experiência e intuição, pressupostos para o desenvol-

vimento e aplicação de métodos aprofundados de análises complexas, possam ser 

contornadas com o uso de Machine Learning. Apesar da tecnologia ainda não ser 

amplamente compreendida ou adotada em arquitetura e urbanismo, existem exem-

plos documentados de redes neurais aplicadas no desenvolvimento de ferramentas 

preditivas na construção civil, mais especificamente para a estimativa do custo de 

obras, a depender de variáveis em menores números e de mais fácil obtenção do que 

em outros métodos, como a área e a quantidade de pavimentos, o ano de construção 

e o preço de principais insumos (LUU et al., 2009; ELSAWY et al., 2011). Em pro-

jeto, Cudzik e Radziszewski (2018) sugerem que a adoção de técnicas de Inteligência 

Artificial e Machine Learning resultarão em ferramentas mais intuitivas. 

2.4.3. Machine Learning  e fluidodinâmica computacional 

A Tamke, Nicholas e Zwierzycki (2018) acreditam que interseções entre Machine 

Learning e simulações computacionais podem possibilitar uma prática de intuição 

sobre o que está sendo simulado. Os mesmos autores (2018) complementam: 

A integração da simulação computacional em fluxos de trabalho deu origem a uma 

metodologia de projeto baseada em desempenho. O uso de ferramentas paramétri-

cas e generativas com simuladores de estrutura, energia, geometria solar, ventilação 

natural, dentre outros, configura, hoje, o estado da arte. Como qualquer outra prá-

tica de simulação, esta abordagem requer uma boa compreensão das relações inter-

nas do sistema, bem como dados sobre o comportamento dos elementos, e ferra-

mentas computacionais eficientes para o cálculo dos modelos complexos subjacen-

tes. Nenhum destes objetos de simulação é normalmente bem abordado no 
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processo de projeto, que é caracterizado por problemas mal definidos, mudanças 

constantes nas partes fundamentais dos sistemas a serem simulados, falta de tempo, 

recursos e também dados sobre o comportamento de materiais, dentre outros obs-

táculos. Enquanto praticantes experientes confiam nas suas intuições, em situa-

ções como essas, o Machine Learning pode agir de forma semelhante e prever, a 

partir de resultados de simulações precedentes, como novos sistemas se comporta-

rão. 

Como exemplos, Wilkinson, Bradbury e Hanna (2014) introduzem o Machine Le-

arning na engenharia para acelerar simulações complexas, como no caso de Compu-

tational Fluid Dynamics, e prever padrões complexos plausíveis de interferência do 

vento utilizando métodos de aprendizado supervisionado10, e Tamke, Zwierzycki, 

Deleuran, Baranovskaya, Tinning e Thomsen (2017) utilizam a mesma técnica para 

form-finding em sistemas complexos. 

A análise com CFD tipicamente envolve tempos de resposta que são obstrutivos para 

iterações rápidas necessárias em abordagens contemporâneas de análise e prática de 

projeto e planejamento. Nesse paradigma, os arquitetos podem facilmente gerar 

imensos números de cenários alternativos, mas enfrentam a tarefa demorada de ava-

liação e seleção (WILKINSON et al. 2014). Uma solução para este problema, por 

Wilkinson, Hanna, Hesselgren e Mueller (2013), se dá nos estágios iniciais de projeto 

de edificações altas, usando conjuntos de modelos procedurais pré-computados, ca-

racterísticas da forma dos edifícios, e Machine Learning através de redes neurais ar-

tificiais. Neste exemplo, mostrou-se que tempos de previsão significativamente mais 

rápidos podem ser alcançados, enquanto erros de aproximação são minimizados até 

níveis toleráveis para a tarefa em questão. 

2.4.3.1. Trade-off  precisão-velocidade 

Computational Fluid Dynamics, de grande importância para questões de segurança, 

conforto e eficiência, é, sobretudo, uma das simulações mais intensas e demoradas 

na avaliação de desempenho da forma arquitetônica e urbana. Surge, portanto, tipi-

camente, em estágios iniciais de projeto, a dificuldade em orientar decisões através 

desta ferramenta, devido ao feedback lento das abordagens convencionais de CFD, 

onde este tipo de simulação, quando lenta e precisa, é melhor investida em estágios 

posteriores. Torna-se prudente, então, considerar comprometimentos de trade-off 

entre precisão e velocidade, sacrificando a precisão a favor da velocidade, durante 

esses estágios iniciais, para que mais possibilidades possam ser analisadas (WILKIN-

SON et al., 2014). 

Segundo Wilkinson, Bradbury e Hanna (2014), diferente dos cenários de alto risco 

onde comumente se aplica o uso de CFD, como em engenharia de aeronaves, 

 
10 Aprendizado supervisionado é um método de aprendizado em Machine Learning que usa um conjunto de treina-

mento de dados contendo as entradas e as saídas correspondentes, ou seja, os rótulos associados. As saídas são usadas para 

guiar o processo de aprendizado (BELÉM et al., 2019). 
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espaçonaves, automóveis, dentre outros, a movimentação do ar na ventilação natural 

em arquitetura e urbanismo pode ser analisada de forma mais tolerante a erros, prin-

cipalmente nos estágios iniciais de projeto e planejamento, quando refinamentos 

tanto no método de simulação como no objeto simulado podem ser feitos a posteri-

ori. 

A ideia de que, nesses estágios iniciais de feedback rápido e menos preciso, pode haver 

mais espaço para exploração e otimização de projeto é apoiada pelo conceito de 

trade-off entre precisão e velocidade (CHITTKA et al., 2009), que sugere que, para 

problemas de baixo risco, geralmente é melhor tomar decisões mais rápidas e menos 

precisas. Isso implica que, no escopo de problemas mais complexos, é melhor ter uma 

perspectiva mais ampla sobre a variabilidade de desempenho ao invés de uma pers-

pectiva extremamente precisa, porém limitada, atenta a um menor número de possi-

bilidades. 

De acordo com Chittka, Skorupsko e Raine (2009), o trade-off entre precisão e ve-

locidade se confirma em exemplos da biologia na eficiência de certas espécies ani-

mais: 

Quando se leva muito tempo para resolver uma tarefa difícil, e os potenciais preju-

ízos por conta dos erros são baixos, a melhor solução na perspectiva de um animal 

pode ser adivinhar a solução rapidamente, uma estratégia que provavelmente re-

sultará em baixa precisão de decisão. 

Em concordância, Burns (2005) coloca que tomar mais decisões com mais erros 

(análises rápidas e imprecisas) resulta em melhor desempenho geral do que tomar 

decisões com menos erros numa postura mais exigente (análises lentas e precisas), 

exemplificando com abelhas, onde mais néctar é coletado para a colmeia quando o 

comportamento individual das abelhas é em média mais desleixado e intenso, ao in-

vés de cuidadoso e preciso. Isso fornece uma boa analogia para a caracterização do 

conforto térmico em escala urbana. 
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3. MétodoS 

Para que se entenda como o método proposto, através de Machine Learning, pode 

simplificar a complexidade de uma análise que contemple não só os aspectos climá-

ticos como também de conforto térmico na escala urbana, é necessário primeiro 

compreender o quão complexo e custoso é um método convencional que envolva 

cálculos de geometria solar e simulações de Fluidodinâmica Computacional.  

Neste capítulo serão explicados os passos para a realização de análises de conforto 

térmico de forma convencional, lenta e precisa. Também será explicado como os da-

dos obtidos serão trabalhados na obtenção de padrões capazes de configurar um mé-

todo de custo reduzido, rápido e, apesar de menos preciso, mais eficiente em larga 

escala de aplicação. Faz-se necessário, ainda, para a composição de um conjunto de 

informações que serão utilizadas para o treino dos algoritmos de Machine Learning, 

que haja uma transposição da abordagem convencional para que esta possa ser abar-

cada completamente pelas ferramentas paramétricas, com a substituição de alguns 

software, que serão detalhados no capítulo seguinte. 

3.1. Análises em abordagem convencional 

Este item trata especificamente do método de relativa maior precisão na caracteriza-

ção de um espaço urbano com relação ao seu conforto térmico. O espaço é, portanto, 

analisado em função de um modelo com carta bioclimática que correlaciona as vari-

áveis de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar com uma zona de con-

forto traçada em gráfico, capaz também de estabelecer medidas corretivas através de 

sombreamento e ventilação natural, aferidas aqui através de simulações computaci-

onais. Por fim, obtém-se um indicador percentual para o cruzamento analisado que 

corresponde a um valor médio de horas em conforto térmico ao longo de um ano. 

3.1.1. Modelo de conforto térmico segundo a Carta de Olgyay 

Com o propósito de analisar as características climáticas de uma determinada locali-

zação geográfica do ponto de vista do conforto térmico, as cartas bioclimáticas apre-

sentam, em um gráfico psicrométrico11, a combinação de variáveis do ar atmosférico 

em relação a uma zona de conforto. Uma dessas formas de correlacionar clima e con-

forto é a carta bioclimática de Olgyay (1963) (Gráfico 6). Trata-se de uma das pri-

meiras tentativas de auxiliar projetos ambientalmente conscientes, desenvolvida ao 

longo da década de 1950 com a intenção de incorporar ao projeto de arquitetura as 

suas condições climáticas externas. A carta de Olgyay indica o conforto em função 

de temperatura, umidade, temperatura média radiante, velocidade do vento, radia-

ção solar e resfriamento evaporativo. Na carta, a temperatura está no eixo das 

 
11 Psicrometria é o estudo do ar atmosférico como uma mistura de ar puro e vapor d’água à pressão atmosférica. Seu 

aprofundamento é imprescindível para projetos de climatização e conforto higrotérmico (DINCER; ROSEN, 2013). 
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ordenadas e a umidade no das abscissas; a zona de conforto, ao centro. Como seu 

conceito tem base na análise do clima em condições externas às edificações, a carta é 

aplicável especialmente em climas quentes e úmidos, já que não existem grandes flu-

tuações entre condições internas e externas (SAYIGH; MARAFIA, 1998), além do 

fato da presente pesquisa tratar exatamente de análises de espaços extralotes. 

Olgyay descreve estratégias corretivas para o clima do espaço construído. Em sua 

carta psicrométrica, fora da zona de conforto central, estão os pontos que represen-

tam determinados momentos de desconforto térmico ao longo do ano no clima de 

uma localidade específica que poderão ser adaptados a partir da zona da estratégia 

corretiva em que se encontra. No exemplo do Gráfico 7, a cidade de Fortaleza, per-

tencente à Zona Bioclimática 8, de clima quente e úmido, pode ter os pontos fora da 

sua zona de conforto corrigidos a partir do uso de ventilação natural, contanto que 

sempre exista sombra. A carta também informa qual a velocidade mínima do vento 

necessária para corrigir a condição de temperatura e umidade expressa por um ponto 

no gráfico. 

 

Gráfico 6 – Carta bioclimática de Olgyay. Fonte: Olgyay, 1963. 
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Gráfico 7– Carta de Olgyay, para a cidade de Fortaleza. Pontos mais escuros representam condições mais frequentes de 

temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar. Fonte: acervo do autor. 

Os pontos marcados na carta de Olgyay podem ser obtidos através da leitura de ar-

quivos climáticos por software capaz de extrair essas informações. No exemplo dos 

gráficos 7 e 8, utilizou-se o arquivo climático de formatação Typical Meteorological 

Year (TMY) para a cidade de Fortaleza, obtido no website do Laboratório de Efici-

ência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina, Lab-

EEE-UFSC (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2019), e 

compilado pelo Instituto Nacional de Meteorologia com base em medições feitas 

por instrumentos no aeroporto da cidade. Seus dados foram importados pelo sof-

tware Grasshopper 3D, um modelador paramétrico da plataforma de desenho auxili-

ado por computador Rhinoceros 3D, através do plugin de análise climática Ladybug 

Tools, e interpretados nos gráficos da carta de Olgyay e dos histogramas (gráficos 7 

e 8) através de uma definição paramétrica implementada em uma IVP. 
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Gráfico 8 – Histogramas anuais de temperatura de bulbo seco, umidade relativa do ar e velocidade do vento, para a ci-

dade de Fortaleza. Fonte: acervo do autor. 

Com essas informações cruzadas, tem-se o suficiente para determinar, em um certo 

ponto dos espaços analisados, se é possível o conforto térmico, com ou sem as me-

didas corretivas. 

3.1.2. Geometria solar (sombras acumuladas) 

Na IVP do Grasshopper 3D, a partir da leitura do arquivo climático, obtém-se a po-

sição do Sol em cada horário analisado, ao longo de um ano. A geometria do entorno 

do cruzamento analisado é carregada a partir do framework de Moreira (2018). O 

componente Occlusion (Occ), combinado com as ferramentas do pacote do Ladybug 

Tools fornece um campo vetorial ao longo da trajetória solar capaz de projetar som-

bras acumuladas em cada ponto marcado na superfície de análise. 
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Figura 20 – Diagrama de sombras acumuladas. Fonte: acervo do autor. 

Um grid de análise, correspondente à área extralote do cruzamento (Figura 21), tem, 

então, cada uma de suas células processadas segundo um breve algoritmo. Seja ��  a 

fração das horas analisadas, ao longo do ano, em que determinada célula � esteja som-

breada; e destas horas, seja ����  a fração das horas, ao longo do ano, em que a célula 

� é sombreada e ambas temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar se enqua-

dram pela zona de conforto da carta bioclimática; temos um total de 1 − ��  como 

sendo a fração equivalente às horas em que não há sombra e �� − ����  como sendo 

a fração das horas em que, apesar de haver sombra, não há uma combinação de tem-

peratura de bulbo seco e umidade relativa do ar que enquadre o momento na zona 

de conforto da carta bioclimática. Tem-se, portanto, um total de (1 − ��) + (�� −

����), ou, simplesmente, 1 − ����  como a fração que equivale às horas de descon-

forto térmico quando não há ventilação natural como medida corretiva. Das horas 

correspondentes à fração �� − ����, no entanto, há uma fração ��  que equivale às 

horas em que, apesar do desconforto pelos valores de temperatura de bulbo seco e 

umidade relativa do ar, já que há sombra, podemos corrigir com a presença de venti-

lação natural em velocidades acima do definido pela carta bioclimática. Por fim, te-

mos que a fração obtida com a Equação 14 é o indicador de conforto térmico para a 

célula � (Figura 22).  
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��� = ���� + ��  (21) 

Onde: 

 ���  é o indicador, em %, de conforto térmico para a célula �; 

 ����  é a fração das horas, ao longo do ano, em que a célula � é sombreada e 

a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa do ar se encontra na zona 

de conforto da carta bioclimática; 

 ��  é a fração das horas, ao longo do ano, em que a célula � é sombreada, a 

temperatura de bulbo seco e a umidade relativa do ar não se encontram na 

zona de conforto da carta bioclimática, mas existe ventilação natural com 

velocidade suficiente para corrigir o desconforto. 

 

Figura 21 – Grid de análise. Fonte: acervo do autor. 

 

Figura 22 – Componentes para o cálculo do indicador de conforto térmico para cada célula do grid de análise. Fonte: 

acervo do autor. 
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3.1.3. Fluidodinâmica Computacional (CFD) 

Posto que, para o cálculo do indicador ���, é necessário o cálculo do termo ��, faz-

se uso de simulações de CFD para a solução da velocidade da ventilação natural pre-

sente na célula � do grid de análise. Trata-se, portanto, do uso de software para prever, 

com base em modelos matemáticos, o comportamento dos fluidos em seu escoa-

mento. Alguns autores (CELINSKI; SANTOS; MENDES, 2003 apud COSTA FI-

LHO, 2017) entendem que, pela evolução na capacidade de processamento dos 

computadores, a obtenção de resultados tornou-se mais simples e rápida, com a di-

minuição do tempo e do custo para a realização das simulações. No entanto, as van-

tagens das análises convencionais através de CFD são melhores percebidas em com-

paração com simulações através de túneis de vento, que envolvem a confecção de 

maquetes. São, portanto, ainda assim, simulações de alta complexidade, como será 

visto nos itens que seguem. 

O software utilizado para a construção do conjunto de treino dos algoritmos de Ma-

chine Learning foi o blueCFD-Core 2017-2, uma porta não oficial para Windows do 

OpenFOAM, através do plugin Eddy3D do modelador paramétrico Grasshopper 3D. 

Sua aplicação é detalhada no capítulo seguinte e, para fins comparativos de comple-

xidade entre o métodos convencional e a construção do conjunto de treino, será ex-

plicada, a seguir, a aplicação do Ansys CFX, comumente usado na engenharia em 

análises estruturais (WILKINSON et al., 2013) mas aplicado em arquitetura tam-

bém para a análise de conforto, visto que a ferramenta, segundo Brandão (2009), 

permite a simulação de virtualmente qualquer tipo de condição de contorno, desde 

que se tenha capacidade computacional para tanto. Essa vantagem implica em para-

metrizações mais complexas de simulações, com um número menor de variáveis pres-

supostas, ficando ao encargo do próprio usuário de determinar as condições iniciais 

de cada simulação. 

A ferramenta é composta por módulos responsáveis pelas diferentes etapas de simu-

lação, desde a confecção do modelo até o tratamento dos resultados. Brandão (2009) 

elenca os módulos e suas atividades correspondentes: 

1) ICEM 

a. Correções simples na geometria; 

b. Verificação da qualidade e estanqueidade do modelo; 

c. Definição das condições de contorno, através da separação das 

“Parts”; 

d. Parametrização e elaboração da malha (mesh). 

2) CFX-Pro 

a. Definição do regime de simulação (permanente ou transiente); 

b. Definição das condições de contorno (entradas, saídas, aberturas e 

paredes); 
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c. Definição das equações a serem utilizadas para o cálculo, inclusive as 

de parametrização da turbulência; 

d. Definição dos critérios de convergência e intervalos de iteração; 

e. Definição de equações que definam parâmetros da simulação; 

f. Localização de pontos de monitoramento. 

3) CFX-Solver 

a. Apresentação dos parâmetros de simulação em arquivo de texto; 

b. Programação do tipo de simulação (serial ou paralelo); 

c. Monitoramento da convergência das equações de momento e de 

massa; 

d. Geração de resultados. 

4) CFX-Post 

a. Visualização dos resultados (campos de pressão, velocidade, tempe-

ratura, etc.); 

b. Cálculo de parâmetros (vazão, ��, etc.). 

O fluxo de informação e os formatos de arquivos gerados pelo software são de acordo 

com a Figura 23. 

 

Figura 23 – Fluxo de informações e arquivos no CFX. Fonte: CFX, 2003 apud Brandão, 2009. 

O emprego de CFD na presente pesquisa fica restrito à avaliação da movimentação 

do vento em termos de módulo de velocidade e nos espaços referentes aos cruzamen-

tos analisados. O intuito é de gerar um conjunto robusto de informações de onde 

pode ser extraído padrões que revelem correlações entre conforto térmico e forma 

urbana quando definida principalmente por indicadores de densidade. As etapas 
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descritas adiante, neste trabalho, são baseadas nos métodos de Prata (2005), Leite 

(2008), Brandão (2009) e Leite (2010, 2015) apud Costa Filho (2017). 

Também segundo Costa Filho (2017), esses autores tratam de uma série de aspectos 

específicos na análise da ventilação natural. Prata (2005) verifica a influência dos edi-

fícios na ventilação litorânea de Santos, São Paulo; Leite (2008) faz verificação seme-

lhante para a cidade de São Luís, Maranhão, com destaque também para a variável 

de afastamento entre os edifícios; Brandão (2009) estabelece uma relação entre as 

condições térmicas do ambiente urbano com os índices de ocupação do solo mais 

comuns nas cidades brasileiras, onde a ventilação natural se apresentou como uma 

variável climática de grande influência nas análises realizadas para a cidade de São 

Paulo; e Leite (2010, 2015) estuda a influência do adensamento urbano na ventilação 

natural. Os resultados de todos esses trabalhos confirmaram suas hipóteses com uso 

o do CFX. Além disso, tanto o trabalho de Leite (2015) quanto o de Costa Filho 

(2017) foram aplicados na cidade de Fortaleza. 

Costa Filho (2017) explica que estes trabalhos tem em comum a execução de seis 

etapas distintas e consecutivas: confecção do modelo dos obstáculos, definição do 

domínio de escoamento, geração da malha, definição das condições iniciais, defini-

ção das condições de contorno e a simulação em si, organizada nas três etapas de pre-

processing, solver e post-processing. 

3.1.3.1. modelo dos obstáculos e domínio de escoamento 

A base para a confecção do modelo dos edifícios que funcionarão como obstáculos 

na simulação da ventilação natural é feita a partir do framework de Moreira (2018), 

consistindo na volumetria em LOD de tipo 1 dos edifícios do entorno do cruza-

mento simulado. A base seria modelada a partir das informações do banco de dados 

pela IVP do Grasshopper 3D e instanciada na viewport do software CAD do Rhino-

ceros 3D. Seria, então, exportada em formado ACIS (extensão .sat) para o Ansys 

ICEM CFD — software capaz de importar geometrias, criar e editar malhas e gerar 

dados para o processamento da simulação de CFD. 

A partir da geometria das edificações e da operação de subtração “booleana”, obtém-

se o sólido “negativo” correspondente ao volume de escoamento do fluido — o que 

se chama de “domínio”. O elemento deve ser fechado. 

Leite (2015) coloca que, neste passo, a opção por trabalhar com LOD 1 é imprescin-

dível. Detalhes maiores pouco interferem no resultado das simulações e a simplifica-

ção dos modelos favorece a maior eficiência do processo como um todo, reduzindo 

tempo de processamento e capacidade computacional mínima necessária para a sua 

execução. 

O domínio deve ter 6 vezes a altura do maior elemento, e 15 vezes esse valor para sua 

dimensão de espaço a sotavento. As dimensões à barlavento e às laterais devem ser de 
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5 vezes a altura do maior elemento. O formato do domínio, para os fins desta pes-

quisa, deve ser paralelepipédico, de base retangular em sua projeção horizontal, uma 

vez que as simulações serão realizadas levando em conta apenas o sentido predomi-

nante do vento (Figura 24). 

 

Figura 24 – Exemplo de domínio. Fonte: Costa Filho, 2017. 

Cada superfície do sólido correspondente ao domínio tem configurações específicas 

para que desempenhe de acordo com sua respectiva part. Parts são grupos de super-

fícies organizados mediante o tratamento semelhante que irão receber na etapa de 

pré-processamento. A seleção das superfícies por parts permite maior flexibilidade 

na atribuição das condições de contorno, e ocorrem da seguinte forma: 

 Topo: face superior do volume paralelepipédico do domínio; 

 Solo: face inferior, correspondente à região da base do paralelepípedo sub-

traída das projeções horizontais dos edifícios inseridos; 

 Barlavento: face de entrada do vento; 

 Sotavento: face de saída do vento; 

 Lateral 1 e 2: paredes laterais do domínio; 

 Edificações: todas as faces dos edifícios, com exceção de suas bases, que não 

pertencem ao sólido do domínio; 

 Corpo: o volume em si do domínio, que funcionará como espaço para a ge-

ração da malha.  
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3.1.3.2. Geração da malha 

A malha (ou mesh) é a discretização do espaço fluido do domínio em células (elemen-

tos finitos) — volumes menores em função dos quais são resolvidas as equações ma-

temáticas da simulação. É gerada no software Ansys Meshing. 

Leite (2015) adota um modo desestruturado de organização de tetraedros (células) 

na geração da malha, para que se facilite a sua confecção automática pelo software. 

Segundo Costa Filho (2017), este modo mostrou adequar-se de melhor forma às con-

formações mais complexas, aprimorando o refinamento da malha nas regiões mais 

próximas dos obstáculos — nas bordas do domínio, uma borda extra de prismas é 

inflada para que o movimento do ar seja melhor descrito ao longo das superfícies 

(BRANDÃO, 2009) (Figura 32). Há ainda as configurações de maximum element 

size (para a definição do maior tamanho possível para as células), natural size (para a 

definição do menor elemento permitido) e cells in gap (para a definição do número 

de células entre dois elementos do domínio). Segundo Brandão (2009), a combina-

ção destes parâmetros resulta no número total de elementos da malha. Quanto maior 

o grau de refinamento, maior a precisão dos resultados, embora sejam maiores, tam-

bém a capacidade computacional necessária para rodar a simulação e o tempo utili-

zado em cada iteração. 

 

Figura 25 – Confecção automática de borda com prismas. Fonte: Leite, 2015. 

3.1.3.3. CFX-Pre 

Após geração da malha, entra-se no ambiente do CFX-Pre, software em que são in-

seridos os parâmetros necessários para a indicação dos modelos físicos de escoa-

mento, das propriedades dos materiais e das condições de contorno. Costa Filho 

(2017) faz uma síntese dos critérios utilizados por Prata (2005), Leite (2008), Bran-

dão (2009) e Leite (2010, 2015), segundo o Quadro 1. 
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Para a definição das condições de contorno, um conjunto de parâmetros restritivos 

são aplicados às partes do domínio, de forma influenciar no escoamento do fluido. 

As configurações são: 

 Inlet: entrada de ar. Condição aplicada à part Barlavento; 

 Outlet: saída de ar. Condição aplicada à part Sotavento; 

 Wall/Free slip: superfície sem atrito. Condição aplicada às parts Topo, La-

teral 1 e 2; 

 Wall/No slip – smooth wall: superfície com algum atrito. Condição aplicada 

à part Solo; 

 Wall/No slip – rough wall: superfície de maior atrito. Conveniente para a 

consideração de elementos de fachada, como varandas, venezianas e detalhes 

que interfiram no fluxo de vento. Condição aplicada à part Edificações. 

Simulation type 

Option Steady state 

Domain 

Location Assembly 

Domain type Fluid domain 

Fluids list Air at 25°C 

Coord frame Coord 0 

Reference pressure 1 atm 

Buoyancy pressure Non buoyant 

Domain motion – option None 

Turbulance model – option K-epsilon 

Output control 

Result – option Full 

File compression level Default 

Solver control 

Advevction scheme – option High solution 

Convergence control – timescale control Auto time-scale 

Max number of iterations 200 

Length scale option Conservative 

Convergence criteria – residual type RMS 

Residual target 10-1 

Solution units 

Mass units kg 

Length units m 

Time units s 

Temperature units K 

Angle units rad 

Solid angle units sr 

Expressions 

ak=0.41 [] ed1=(ustara^3)/(ak*(zmod-zref)) 

cmu=0.09 [] pamb=prefa*(exp(-g*z/(rgas*tamb)) 

cmuhalf=cmu^0.5 prefa=101325 [pa] 

denref=prefa/(rgas*tamb)  

Quadro 1 – Parâmetros adotados na simulação. Fonte: adaptado de Costa Filho (2017). 
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3.1.3.4. CFX-Solver 

O módulo CFX-Solver é o motor de resolução de todos os parâmetros configurados 

nas etapas anteriores. Trata-se da etapa de simulação em si, e envolve um grande nú-

mero de cálculos, podendo ser, consequentemente, uma etapa demorada e realizada 

em vários terminais de processamento (computadores) paralelos. É nesta etapa que 

são conferidos os parâmetros de convergência, sendo, segundo Cóstola (2006) apud 

Costa Filho (2017), aceitáveis quando entre 5*10-4 e 1*10-4. 

3.1.3.5. CFX-Post 

O último módulo, CFX-Post, é a ferramenta de visualização dos resultados das si-

mulações realizadas na etapa anterior. Campos vetoriais podem ser gerados a partir 

de planos de análise inseridos no domínio de escoamento e exportados em diferentes 

formatos. Para os fins da presente pesquisa, torna-se importante a configuração do 

plano de análise em uma altura situada a 1,5 m do solo, como ilustra a Figura 26. O 

resultado é exportado em planilhas com os valores dos módulos de velocidade para 

cada coordenada do plano analisado. 

 

Figura 26 – Plano de análise inserido no domínio de escoamento, mapeando um campo vetorial com os valores modula-

res para a velocidade da ventilação natural em contexto urbano. Fonte: Costa Filho, 2017. 
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3.1.4. Formulação do indicador de conforto térmico 

Uma vez obtido o resultado da simulação de CFD, rodada levando em consideração 

a velocidade da ventilação natural predominante do local analisado, tem-se o sufici-

ente para a determinação do índice de conforto térmico referente a cada célula � do 

grid de análise. Desta forma, e a partir da Equação 21, calcula-se um valor para o 

indicador geral do grid, consistindo na média expressa como: 

�� =
∑ ���
�
���

�
 

(22)

Onde: 

 �� é o indicador geral, em %, de conforto térmico para cada cruzamento 

analisado; 

 ���  é o indicador, em %, de conforto térmico para cada célula �; 

 � é o número de células do grid. 

Encerra-se assim, portanto, uma análise convencional para um exemplar de agrega-

ção urbana a nível de entorno de cruzamento viário. A partir das leituras climáticas, 

simulações de geometria solar e CFD, obtém-se um indicador geral para o desempe-

nho da forma urbana quando descrita em sua especificidade com volumes de LOD 

1 correspondentes à forma real dos edifícios do entorno analisado. Trata-se, dessa 

forma, de uma análise precisa, lenta e de alto custo. A seguir, o método segue com a 

intenção de usar várias instâncias de procedimentos análogos aos descritos até aqui, 

porém realizados em plataformas paramétricas, para o treino de algoritmos de Ma-

chine Learning. Será, então, assente nestes processos de aprendizado, que novos re-

sultados serão estimados de forma simplificada e veloz. 

3.2. Análises com custo reduzido 

Segue-se à aplicação de método análogo ao descrito até então para a construção de 

um conjunto de treino. Aqui, os resultados de várias análises realizadas compõem 

um banco de dados relacional contendo o indicador de conforto térmico �� refe-

rente a cada um dos cruzamentos obtidos pelo framework CIM, segundo “medi-

ções” simples da forma urbana. Uma RNA é, assim, treinada com esses resultados 

para que uma função matemática seja obtida, capaz de interpolar e extrapolar os 

exemplos do conjunto de treino ao fornecermos, como entrada, um novo arranjo de 

“medições” urbanas. Dados a facilidade de obtenção das informações necessárias 

para esse tipo de estimativa e o seu reduzido custo computacional, alguns autores 

(TAMKE; NICHOLAS; ZWIERZYCKI, 2018) se referem a essa aplicação de Ma-

chine Learning por “curto-circuito simulacional” (“short-circuiting simulations”). 

Trabalhos semelhantes fazem uso dessa estratégia. Wilkinson, Hanna, Hesselgren e 

Mueller (2013) chegam a resultados com um conjunto de treino de cerca de 600 
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simulações de CFD em um estudo que correlaciona propriedades das malhas de si-

mulação com coeficientes de pressão do vento ao longo das fachadas de edifícios. O 

trabalho tem o foco, portanto, nas questões estruturais que a ventilação natural pode 

implicar em arranha-céus, e marca menos de 6,1% de erro para as leituras de coefici-

entes estimados para os edifícios testados (Figura 27). O método reduz o tempo de 

simulação de um mínimo de 1 hora de duração (nos exemplos utilizados no conjunto 

de treino) para menos de 12 minutos (na operação da interface do modelo simplifi-

cado). Os autores consideram esses resultados preliminares ainda como sendo fora 

do rigor de precisão necessário para análises estruturais finais, porém dentro de limi-

tes aceitáveis para estágios iniciais da concepção da forma de edificações altas. 

 

Figura 27 – Coeficientes de pressão calculados por modelo concebido por Machine Learning (acima) e erro em compa-

ração com simulações de CFD (abaixo). Fonte: Wilkinson, Hanna, Hesselgren e Mueller (2013). 

Outro trabalho, em realização pelo City Intelligence Lab (2019) do Austrian Insti-

tute of Technology, trata especificamente das variáveis que dizem respeito ao conforto 

— sol e velocidade do vento. Com o uso de Deep Learning12, redes neurais são trei-

nadas, nesse trabalho, com milhares de simulações de CFD e geometria solar para a 

previsão em tempo real de uma nova geometria. A pesquisa em desenvolvimento uti-

liza, como entrada, uma imagem em tons de cinza onde cada pixel representa a altura 

da volumetria analisada, e fornece, como saída, uma imagem onde cada pixel indica 

o valor escalar da velocidade do vento (Figura 28). A ferramenta possui um módulo 

semelhante para a obtenção de mapas de sombreamento e pretende ser usada em es-

tudos de performance urbana, como conforto térmico. 

 
12 Deep Learning é uma classe de Machine Learning que utiliza um alto número de camadas para a extração progressiva 

de características (features) de n-ésima ordem a partir dos dados brutos de entrada (DENG; YU, 2014). 
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Figura 28  – Aceleração de simulações de CFD por Deep Learning. Mapa de altura (esquerda), mapa de velocidades si-

muladas (centro) e mapa de velocidades estimadas (direita). Fonte: City Intelligence Lab, 2019. 

Na presente pesquisa, no entanto, o indicador de conforto térmico será expresso 

como uma variável numérica e correlata a parâmetros de densidade. A ausência de 

uma referência direta às especificidades da geometria da forma urbana (como a posi-

ção de vértices e delimitações precisas de faces e sólidos — em contraste com os dois 

trabalhos citados acima) testa a hipótese de que não apenas a forma em si se relaciona 

com conforto térmico, mas também suas medições de densidade. Consequência da 

veracidade dessa hipótese é a possibilidade da aplicação do método através de cálcu-

los simples o suficiente para que sejam realizados com calculadoras convencionais e 

planilhas eletrônicas. Com a relação direta do indicador com as medições adotadas, 

há, também, o potencial de aplicação do método para discussões sobre parâmetros 

urbanísticos que descrevem e prescrevem a forma urbana em função de sua densi-

dade. 

A Figura 29 adapta o diagrama da Figura 15 para esta pesquisa e resume o pipeline da 

construção do método simplificado. Parte de uma abordagem convencional, com 

entrada de dados climáticos e a geometria precisa da forma urbana em simulações 

computacionais e modelos de conforto térmico para a obtenção de indicadores e a 

alimentação do conjunto de treino. Esse último, por sua vez, é tratado como entrada 

no bloco de Machine Learning onde regras são obtidas a partir das dependências 

ocultas entre os features urbanos analisados e a respectiva performance resultante. 

Por fim, as regras são utilizadas como um método simplificado de correlação con-

forto-forma para a obtenção de indicadores estimados para um conjunto de novos 

cruzamentos. 
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Figura 29 – Abordagem convencional e Machine Learning, onde: 1) Dados climáticos; 2) Geometria precisa da forma 

urbana; 3) Simulações computacionais; 4) Modelos de conforto térmico; 5) Indicadores de conforto; 6) Medições sim-

ples da forma urbana; A) Modelo simplificado de correlação conforto-forma; B) Medições simples da forma urbana de 

novos casos; C) Indicadores estimados de conforto. Fonte: acervo do autor. 

3.2.1. construção do conjunto de treino 

A construção do conjunto de treino parte da determinação de quais parâmetros usar 

como variáveis no espaço de possibilidades para os cruzamentos. Foi estabelecido 

que densidade, segundo definições da Spacematrix, seria utilizada como feature na 

correlação com o indicador de performance. O Quadro 2 contém os indicadores re-

ferentes aos diferentes níveis de agregação urbana contidos no entorno de um cruza-

mento viário. Para features com variantes “(min)”, “(max)” e “(mean)”, refere-se ao 

menor, maior e médio valores presentes no cruzamento, respectivamente. 

Features Descrição Unidade 

F(min); F(max); F(mean) Área total construída (por lote) (m²) 

A_b(min); A_b(max); A_b(mean) Área da projeção do edifício (m²) 

A_l(min); A_l(max); A_l(mean) Área do lote (m²) 

t_l(min); t_l(max); t_l(mean) Tara entre edifício e lote (m²) 

A_i(min); A_i(max); A_i(mean) Área da quadra (m²) 

t_i(min); t_i(max); t_i(mean) Tara entre lotes e quadra (m²) 

A_is Área do cruzamento e entorno (m²) 

t_is Tara entre quadras e cruzamento com entorno (área da rede) (m²) 

l_i Soma dos comprimentos internos da rede (m) 

l_e Soma dos comprimentos externos da rede (m) 

Quadro 2 – Features simples. Fonte: acervo do autor. 

O Quadro 3 apresenta, ainda, os features compostos, calculados a partir dos valores 

do quadro anterior. Para os grupos de features, os cálculos são feitos com valores re-

ferentes ao nível de agregação específico, ou seja: lote (l), quadra (i) e cruzamento (is). 

Portanto, F_l será a soma de todos os F do respectivo lote, A_l será a área do lote; F_i 

será a soma de todos os F da respectiva quadra, A_i será a área da quadra; F_is será a 
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soma de todos os F do respectivo cruzamento, A_i será a área do cruzamento e seu 

entorno; A_b_l será a soma de todas as áreas de projeção dos edifícios do respectivo 

lote; A_b_i será a soma de todas as áreas de projeção dos edifícios da respectiva qua-

dra; e A_b_is será a soma de todas as áreas de projeção dos edifícios do respectivo 

cruzamento. Novamente, para variantes “(min)”, “(max)” e “(mean)”, refere-se ao 

menor, maior e médio valores presentes no cruzamento. 

Grupo de features Features Fórmula Unidade 

network density N (l_i+(l_e/2))/A_is (m/m²) 

floor space index 

FSI_l(min); FSI_l(max); FSI_l(mean) F_l/A_l (-) 

FSI_i(min); FSI_i(max); FSI_i(mean) F_i/A_i (-) 

FSI_is F_is/A_is (-) 

ground space index 

GSI_l(min); GSI_l(max); GSI_l(mean) A_b_l/A_l (-) 

GSI_i(min); GSI_i(max); GSI_i(mean) A_b_i/A_i (-) 

GSI_is A_b_is/A_is (-) 

Quadro 3 – Features compostos. Fonte: acervo do autor. 

A Figura 30 ilustra cada feature e a “ordem” de importância de cada quadra para os 

features que são relativos a esse nível de agregação urbana ou a níveis mais baixos. 

Essa informação corresponde à ordem com que as quadras se dispõem em relação à 

direção do vento. Ou seja, quais quadras estão mais a barlavento e a sotavento. Dada 

a predominância leste e sudeste da direção do vento na cidade analisada, como será 

calculado adiante neste texto, a ordem acaba separando o cruzamento e seus features 

em duas partes — quadras da metade do entorno mais a oeste do cruzamento e qua-

dras da metade do entorno mais a leste. 

 

Figura 30 – Features de densidade. A “ordem” se refere à importância dos features simples grifados e, indiretamente, aos 

seus features compostos. V marca a direção do vento. Fonte: acervo do autor. 
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Em seguida, faz-se necessária a redução da dimensionalidade do problema. Uma 

grande quantidade de features significa uma maior dificuldade para o modelo esti-

mativo de conforto em convergir de forma bem-sucedida com um baixo erro. 

A técnica utilizada consistiu na remoção dos parâmetros que se apresentavam com 

um maior coeficiente de correlação produto-momento, significando que, para o re-

corte urbano analisado, essas variáveis estariam numericamente sobrepostas, po-

dendo ser reduzidas a uma só, diminuindo a dimensionalidade do problema e, como 

conseqüência, a sua complexidade. Dessa forma, a redução de dimensionalidade 

ocorrerá de modo a se obter um conjunto de dados referentes apenas às principais 

características da cidade, ou seja: aos features mais relevantes para a diferenciação de 

cada cruzamento. 

Com a redução do espaço de possibilidades do problema, exemplares de um recorte 

específico da cidade, consistindo de centenas de cruzamentos reais, serão gerados em 

função dos principais features. Simulações de ventilação natural de acordo com as 

condições predominantes no arquivo climático da cidade serão realizadas para cada 

exemplar, juntamente com análises de sombreamento e, em paralelo, para cada hora 

do ano, as condições de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar serão 

consultadas para o cálculo do indicador �� de conforto térmico. Constrói-se, por-

tanto, dessa forma, o conjunto de treino para a utilização nas Redes Neurais Artifi-

ciais. 

3.2.2. Redes Neurais Artificiais 

Ferramentas de Machine Learning foram recentemente introduzidos em platafor-

mas de modelagem e suas respectivas extensões paramétricas, como o Rhinoceros 3D 

e seu plugin Grasshopper 3D. Especificamente para este ambiente de modelagem, 

Khean et al. (2018) citam alguns pacotes de componentes algorítmicos: 1) Dodo 

(2015), capaz de otimização restrita e não-linear, e dotado de ferramentas de redes 

neurais, gradiente descendente, gradiente descendente estocástico, otimização por 

enxame de partículas e manipulação de campos escalares, vetoriais e tensoriais; 2) 

Crow (2016), capaz de aprendizado supervisionado por backpropagation de redes 

neurais e aprendizado não-supervisionado por mapas auto-organizáveis; 3) Owl 

(2017), com RNA’s; e 4) Lunchbox (2017), com componentes para aprendizado por 

regressão, clustering e redes neurais; e explicam que, apesar dos plugins serem acessí-

veis a arquitetos, planejadores e designers, as operações algorítmicas dessas ferramen-

tas são normalmente ocultas por trás de componentes travados ou desenvolvidas a 

partir de bibliotecas baseadas em C#, como a AForge.Net (2012), NeuronDotNet 

(2013) e Accord.Net (2014). Em seu trabalho, os autores tentam, portanto, aclarar o 

funcionamento de uma RNA pela sua implementação na IVP do Grasshopper 3D, 

de forma aberta (figuras 31, 32, 33, 34 e 35). 
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Figura 31 – As funções de ativação aplicadas aos cálculos de cada camada da RNA, segundo algoritmo feito no Gras-

shopper 3D. Fonte: Khean et al., 2018. 

 

Figura 32 – Cálculo da contribuição para erro na camada de output da RNA, segundo algoritmo feito no Grasshopper 

3D. Fonte: Khean et al., 2018. 

 

Figura 33 – Atualizar pesos e vieses na RNA, segundo algoritmo feito no Grasshopper 3D. Fonte: Khean et al., 2018. 

 

Figura 34 – Função de erro quadrático médio, segundo algoritmo feito no Grasshopper 3D. Fonte: Khean et al., 2018. 

 

Figura 35 – Cálculo de contribuição para erro nas camadas ocultas, segundo algoritmo feito no Grasshopper 3D. Fonte: 

Khean et al., 2018. 

Uma questão que surge com essa adaptação, no entanto, é a capacidade de imple-

mentá-la em problemas mais complexos, e para além de sua função explicativa do 

método. Escolheu-se, portanto, trabalhar com as ferramentas Dodo e Lunchbox, com 

seus componentes de redes neurais e clustering. Com isso, tornou-se possível, para 

esta etapa do método proposto, executar a técnica de aprendizado de forma mais 

compatível com a plataforma de modelagem do recorte da cidade analisado, com a 
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possibilidade de usar a rede neural treinada para fazer análises rápidas em soluções 

evolutivas de otimização paramétrica, através do componente Galapagos do Gras-

shopper 3D, como descrito no capítulo seguinte. 

Ainda, para além do ambiente de modelagem utilizado, é possível, uma vez montada 

a base de dados referencial da pesquisa, aplicá-la em uma implementação externa de 

Machine Learning. Com acesso a maior parte dos recursos computacionais das má-

quinas utilizadas na execução dos processos de aprendizado, software desenvolvido 

em plataformas como o Jupyter Notebook13, através de bibliotecas como o scikit-le-

arn14, poderão ser utilizados em trabalhos futuros, com acesso a ferramentas mais 

adequadas para o melhoramento dos modelos estimativos. 

É feita, desta forma, a introdução dos features da base relacional como camada de 

input na RNA. O treino é realizado de forma supervisionada segundo os rótulos de 

cada tupla, que tem, por valor, os indicadores referentes a cada combinação de fea-

tures parametrizados na etapa anterior. 

3.2.3. Validação do modelo 

Uma vez convergida, a RNA passa a responder de forma a produzir o menor erro 

(para dada configuração de quantidade de neurônios artificiais e camadas) com rela-

ção ao conjunto de treino. Uma primeira etapa de validação do modelo simplificado 

é realizada, então, em um conjunto composto por novos exemplos de cruzamentos. 

Problemas de underfitting ou overfitting são observados nesta etapa. 

O principal desafio em Machine Learning, segundo Goodfellow et al. (2016), é ob-

ter bom desempenho em ambos conjuntos de teste e validação. A capacidade de am-

pliar esse bom desempenho para novos casos desconhecidos é o que se chama de ge-

neralização. Pouco aprendizado e o modelo irá desempenhar mal tanto no conjunto 

de treino como no de validação, estando, portanto, underfit. Muito aprendizado e o 

modelo irá desempenhar bem no conjunto de treino, mas mal no conjunto de vali-

dação, estando, portanto, overfit. Em ambos casos não há generalização. Em resumo, 

underfitting pode ser resolvido mudando a capacidade da RNA, alterando a quanti-

dade de neurônios artificiais e camadas.  

 
13 Jupyter Notebook é um ambiente de desenvolvimento algorítmico em Julia, Python e R, as suas três linguagens de pro-

gramação compatíveis e amplamente utilizadas com bibliotecas próprias para computação estatística de alto desempenho 

e Machine Learning. 
14 scikit-learn é uma biblioteca de Machine Learning de código aberto para a linguagem de programação Python.  
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4. Implementação e Resultados 

Segue, então, o encadeamento detalhado dos métodos utilizados e seus resultados. 

4.1. Teste de features  em abordagem não-supervisionada 

Como um primeiro exercício de implementação de técnicas de Machine Learning, 

foi executada a definição algorítmica dos features descritos no método de construção 

do conjunto de treino. O algoritmo foi feito no Grasshopper 3D. Sua primeira parte 

trata da modelagem, de acordo com o framework de Moreira (2018), do bairro Mei-

reles, situado na cidade de Fortaleza, Ceará. As geometrias das vias, edificações, lotes 

e quadras são importadas para a IVP, no formato de polylines fechadas, sendo esse 

tipo de entidade o suficiente para o cálculo das áreas necessárias ao cômputo dos da-

dos de treino, junto com a informação da altura de cada edificação. 

Um iterador de cruzamentos foi programado para o percorrimento de todas as agre-

gações desse tipo. Essa estratégia se provou útil na prevenção de travamentos com o 

processamento de todos os cruzamentos de forma paralela. O percorrimento pode 

ser feito através de seleção manual por slider ou pela viewport do Rhinoceros 3D (atra-

vés da manipulação de um ponto, posicionado próximo ao cruzamento desejado), 

para eventual debugging. Para a parte do algoritmo que reserva os dados calculados 

para cada cruzamento, fez-se a utilização dos componentes Timer e Data Recorder.  

Em resumo, um contador passa pelo índice de cada vértice da malha viária completa 

do recorte analisado (bairro), onde cada índice funciona como um filtro para os da-

dos referentes a toda a geometria importada, deixando passar para os procedimentos 

seguintes do algoritmo apenas as vias, quadras, lotes e edificações do entorno do cru-

zamento selecionado, referente ao índice-filtro do iterador. 

A próxima etapa é a aplicação dos cálculos de densidade segundo a metodologia Spa-

cematrix, com a extração dos features para a aplicação dos algoritmos de Machine 

Learning. 

O processo até aqui descrito se dá de acordo com o esquema gráfico da Figura 36, 

com componentes algoritmos encapsulados do Grasshopper 3D desenvolvidos espe-

cificamente para esta pesquisa e adaptados à estrutura de dados da forma como são 

retornados pelo framework de Moreira (2018). Próprios, também, para a aplicação 

na estrutura resultante dos dados após filtragem, são os componentes desenvolvidos 

para os cálculos de densidade. Os features calculados são normalizados, utilizando o 

componente nativo de Remap, para o intervalo [0, 1]. As estruturas das cápsulas de-

senvolvidas constam no apêndice, nos quadros 16 e 17, e um exemplo de suas apli-

cações na IVP se dá de acordo com o que é mostrado na Figura 37. 

O resultado exibido pela viewport da IVP é como nas figuras 38 e 39. 
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Figura 36 – Esquema básico do algoritmo implementado na IVP Grasshopper 3D para a aplicação do framework CIM, 

filtragem de dados referentes aos cruzamentos selecionados em sequência pelo iterador e extração de features de densi-

dade. Fonte: acervo do autor. 

Na sequência do algoritmo, foi utilizado o componente k-means do plugin Lunchbox 

(Figura 37). O número k de clusters é definido pelo Elbow Method, segundo a redu-

ção da variância V, calculada com o quadrado da distância euclidiana15 do conjunto 

de features de cada cruzamento para o seu respectivo centroide (Gráfico 9). Percebe-

se a estabilização na redução de V a partir de valores para k próximos de 5. O resul-

tado do processo não-supervisionado de clustering é o agrupamento de cruzamentos 

por semelhança em suas características de densidade (Figura 41). 

 

Figura 37 –Algoritmo do framework CIM, iterador de cruzamentos, extração de features e execução do k-means. Fonte: 

acervo do autor. 

 

15 ����� − ����
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+ ��� − ����

�
+ ��� − ����
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+ ⋯+ ��� − ����

�
�

�

, onde �� é o n-ésimo feature de cada cruzamento 

e ���  é o n-ésimo feature do centroide do cluster ao qual o mesmo cruzamento pertence. 
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Figura�38�–�Dados�retornados�pelo�framework�CIM�adotado�na�pesquisa.�Polylines�de�vias,�quadras,�lotes�e�edificações�

referentes�ao�bairro�Meireles,�na�cidade�de�Fortaleza,�Ceará.�Fonte:�acervo�do�autor.�
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Figura�39�–�Modelo�gerado�a�partir�dos�dados�retornados�pelo�framework�CIM�adotado�na�pesquisa.�Extrusões�feitas�

com�base�nas�polylines�e�alturas�das�edificações.�Fonte:�acervo�do�autor.�
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Figura�40�–�k-ésimos�clusters�C_k�em�escala�de�cor�e�conjunto�de�features�F_C_k�do�centroide�de�cada�cluster�em�escala�

de�cinza.�Na�escala�de�cinza,�quanto�mais�escuro�maior�o�valor�do�feature.�Fonte:�acervo�do�autor.�

Gráfico�9�–�Elbow�Method�para�escolha�de�k�a�partir�de�V�no�k-means.�5�clusters�

de�cruzamentos�foram�usados.�Fonte:�acervo�do�autor.�

� �
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Figura�41�–�Mapeamento�de�clusters�no�recorte�analisado.�Fonte:�acervo�do�autor.�

� �
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A Figura 40 mostra os features normalizados F_C_k dos centroides de cada um dos 

5 clusters C_k. Percebe-se a coerência da tipificação feita pela máquina, tanto pela 

forma e disposição dos edifícios quanto pelo uso predominante em cada cluster — 

cruzamentos com edificações mais altas para uso predominantemente residencial 

(azul escuro); cruzamentos com formatos irregulares em suas quadras e ângulos di-

ferentes de 90° entre suas vias, na maioria das vezes próximas à praia (azul claro); cru-

zamentos com quadras de altos valores de tara e equipamentos esportivos, como o 

Clube do Náutico e o Círculo Militar (amarelo); cruzamentos com algumas edifica-

ções altas, residenciais, e uma predominância de edificações mais baixas de uso co-

mercial (laranja); e a favela do Campo do América (vermelho). 

Com esses resultados, é possível perceber a relação existente entre os indicadores uti-

lizados e características não fornecidas para o processo de aprendizagem. Densidade, 

se mostra, portanto, capaz de tipificar formas fora do padrão para o desenho das qua-

dras, bem como atividades e tipos de equipamento. A implementação segue, por-

tanto, com a aplicação dos features de densidade para a investigação de suas relações 

com o desempenho térmico nas ruas do recorte analisado. 

4.2. cálculo de rótulos para a abordagem supervisionada 

Associados aos features, os rótulos devem ser calculados com métodos lentos e pre-

cisos, seguindo, primeiramente, o fluxograma das figuras 42 e 43 para a interpretação 

dos dados climáticos da cidade analisada. Após leitura, realizada pelo plugin Ladybug 

Tools, os dados são filtrados pelo período de análise e pelas variáveis de interesse. 

 

Figura 42 – Esquema básico do algoritmo implementado na IVP Grasshopper 3D com uso do plugin Ladybug Tools e 

Lunchbox para leitura de arquivo climático e cálculos de velocidades corretivas e de velocidades e direções do vento 

para as simulações. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 43 – Algoritmo para cálculos de velocidades corretivas, para cada hora do arquivo climático no período das 6:00 

às 17:00, e de velocidades e direções do vento mais representativas. Fonte: acervo do autor. 

Portanto, os valores das variáveis no período das 6:00 às 17:00 são extraídos do ar-

quivo climático. Entende-se, mediante análise do clima de Fortaleza, que as condi-

ções de conforto térmico urbano são críticas durante o dia, porém mais garantidas 

pela noite, devido às baixas temperaturas na maior parte do ano. Desta forma, o pe-

ríodo também faz mais sentido para as análises de sombreamento que virão em etapas 

seguintes desta implementação. A temperatura de bulbo seco e umidade relativa do 

ar são, então, utilizadas na carta bioclimática de Olgyay para o cálculo da velocidade 

corretiva para cada hora do período analisado. As variáveis de velocidade e direção 

do vento são, então, ajustadas segundo o método do BRE (1978) para a rugosidade 

urbana, segundo a equação: 

� = �� × � × ��  (23)

Onde: 

 � é a velocidade do vento a ser utilizada nas análises, em m/s; 

 ��é a velocidade do vento que consta no arquivo climático, medida por ins-

trumentos a 10 m de altura, em m/s; 

 � é o coeficiente de vazão, de acordo com o Quadro 4; 

 � é a altura determinada para as simulações de CFD, em m; 

 � é o expoente que relaciona a velocidade do vento com a altura, levando em 

conta o tipo de terreno, de acordo com o Quadro 4. 

Tipo de terreno � � 

Área aberta plana 0,68 0,17 

Campo com obstáculos espaçados 0,52 0,20 

Área urbana 0,35 0,25 

Centro de cidade 0,21 0,33 

Quadro 4 – Coeficientes de ajuste de velocidade do vento, de acordo com terreno. Fonte: BRE, 1978. 
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O ajuste utiliza os coeficientes � e � do Quadro 4, para terreno de área urbana — 

0,35 e 0,25, respectivamente. A altura �, definida como a altura de análise de con-

forto térmico, é fixada no valor de 1,70 m, de acordo com a altura média aproximada 

do ser humano adulto no Brasil (IBGE, 2021). O ajuste é também utilizado para si-

mular o entorno das edificações dos cruzamentos, nas configurações de CFD. 

Após o ajuste para a rugosidade do terreno, as variáveis de velocidade e direção do 

vento são convertidas de coordenadas polares (módulo e azimute) para coordenadas 

cartesianas (abscissa e ordenada), para que os algoritmos de clustering do k-means 

possam encontrar o número mínimo de condições de vento que melhor expressam 

todo o período analisado (Gráfico 10 e Figura 44). 

 

Gráfico 10 – Elbow Method para escolha de k a partir de V no k-means. 3 clusters de condições de ven-

tilação natural foram utilizados (velocidade e direção). Fonte: acervo do autor. 

Velocidade DIREÇÃO PROBABILIDADE 

1,48 m/s 92,51° 0,50 

0,48 m/s 137,13° 0,43 

1,58 m/s 204,98° 0,07 

Quadro 5 – Características dos 3 clusters resultantes. Fonte: acervo do autor. 

O Gráfico 10 mostra a variância V da soma dos quadrados das distâncias euclidianas 

para cada clustering com k variando de 2 a 10. A partir de k = 3, os clusters não de-

monstram explicar de forma tão mais precisa o conjunto total de condições de ven-

tilação natural, segundo o arquivo climático, para o período diurno de análise. Para 

que a pesquisa se mantenha em um número mínimo de condições a serem simuladas, 

é escolhido então este valor para a variável k. 
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Figura 44 – Rosa dos ventos k-means para o período analisado em Fortaleza, Ceará. 3 clusters em tons de vermelho a 

preto representam condições de velocidade e direção do vento de acordo com probabilidade. Fonte: acervo do autor. 

Por fim, obtém-se 2 condições predominantes dos 3 clusters. O Quadro 5 mostra que 

a condição que representa a maior parte dos dados climáticos para as variáveis de ve-

locidade e direção do vento é a de 1,48 m/s vindo da direção 92,51°, com probabili-

dade de 0,50 (vermelho claro, na Figura 44). A segunda condição mais frequente é a 

de 0,48 m/s e 137,13°, com probabilidade 0,43 (vermelho escuro, na Figura 44). A 

menos representativa é a do cluster de probabilidade 0,07 (preto e linha pontilhada, 

na Figura 44). Devido à predominância quase inexistente do último cluster, definiu-

se, portanto, as duas primeiras condições como as que iriam servir de configuração 

nos casos simulados de CFD — valores aproximados de 1,5 m/s vindo do leste e 0,5 

m/s vindo do sudeste. A redução máxima da quantidade de condições de ventilação 

natural com o comprometimento mínimo dos resultados é em favor da redução de 

simulações de alto custo para a composição do conjunto de treino. 
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4.2.1. AUTOMAção dos casos de CFD 

Para as simulações de ventilação natural, utilizou-se o blueCFD-Core 2017-2, uma 

porta não oficial para Windows do OpenFOAM, através do plugin Eddy3D do mo-

delador paramétrico Grasshopper 3D. Assim, foi possível a automação da maior parte 

do processo de simulação de forma interna à plataforma algorítmica. O esquema da 

Figura 45 mostra o processo a partir da obtenção das geometrias dos entornos de 267 

cruzamentos simulados. Parte desses elementos geométricos referente às edificações 

é ajustado e transformado em uma malha de domínio de escoamento para o motor 

de CFD. Junto da malha, configurações de execução são passadas para o software e 

simulações são realizadas para as duas configurações de ventilação predominantes, 

encontradas na etapa anterior, para vários cruzamentos de forma concomitante (até 

4) e em sequência. Ainda, um raio de 50 metros delimita o espaço do domínio de 

escoamento onde sondas são homogeneamente distribuídas para guardar os vetores 

encontrados na solução. Os vetores e coordenadas das sondas são exportados para 

planilhas eletrônicas para posterior leitura pelos próximos algoritmos. 

 

Figura 45 – Esquema básico do algoritmo implementado na IVP Grasshopper 3D. A partir das geo-

metrias dos cruzamentos analisados, os casos de CFD são executados. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 46 – Algoritmo para automação de simulações de ventilação natural utilizando fluidodinâmica computacional e 

exportação de dados em planilhas. Fonte: acervo do autor. 

A Figura 46 mostra a implementação do método através da IVP. Devido ao grande 

número de cruzamentos, foi necessário encontrar configurações que minimizassem 

a necessidade de ajustes específicos para a geometria do entorno de cada cruzamento, 

obtendo uma generalização que não comprometesse a aproximação às configurações 

descritas na utilização do software Ansys CFX e, ao mesmo tempo, convergindo em 

número de residuais baixos o suficiente. As configurações padronizadas do Eddy3D, 

ajustadas para análises de arquitetura, foram alteradas no parâmetro de AccFeatures 

do componente Mesh Settings, de 2 para 3, aumentando o nível de precisão das ma-

lhas para os edifícios e, no componente Run Settings, o modelo de turbulência con-

figurado é o de k-Epsilon e o número de iterações é fixado em 1000, que se mostrou 

suficiente para a obtenção de convergência. Os ajustes de geometria consistiram em 

um algoritmo de ortogonalização que diminui a complexidade do modelo, garan-

tindo que as linhas das poligonais das projeções horizontais dos edifícios sempre bus-

quem uma aproximação em função de ângulos de 90° (Figura 47). Observou-se que 

esse detalhe diminuiu o número de tentativas fracassadas em gerar uma malha para 

o domínio de escoamento, aumentando a eficiência do algoritmo de automação. Por 

fim, uma simplificação maior, porém necessária, foi realizada no processo de confi-

guração das simulações. Baseado nos trabalhos que utilizam o software ArchiDyna-

mics (SERTESER; KARADAG, 2018, 2019), de simulação de ventilação natural, 

tomou-se a liberdade de adaptar a abordagem para que se aproximasse de uma simu-

lação 2D, de forma a reduzir ainda mais a quantidade de problemas com as malhas, 

aumentar a velocidade das simulações e garantir a obtenção de convergência. O 

ajuste consistiu em uma extrusão de 20 m para todos os edifícios e posicionamento 

em altura intermediária de 5 m para as sondas. 
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Figura 47 – Ortogonalização das geometrias para as simulações em série dos 267 cruzamentos. Fonte: acervo do autor. 

As simplificações das configurações de simulação são, portanto, experimentais e co-

locadas neste trabalho com o intuito de viabilizar a implementação do método de 

coleta de dados para a alimentação dos algoritmos de Machine Learning, que podem 

ser executados com dados de simulações realizadas de forma ainda mais precisa e 

lenta. Por fim, vale ressaltar o papel importante que a altura das edificações continu-

ará exercendo neste método simplificado, a partir das análises de conforto que incor-

poram tanto o resultado das simulações através de CFD como as análises de sombre-

amento, descritas a seguir. 

4.2.2. Análises de sombreamento e cálculos de RÓTULOS 

Uma vez executados os 534 casos de CFD (duas condições de velocidade e direção 

de vento para cada um dos 267 cruzamentos), as coordenadas e vetores das sondas 

são recuperados das planilhas através de um novo algoritmo (figuras 48 e 49) para a 

combinação desses dados com o resultado das análises de sombreamento e, em se-

guida, são calculados os indicadores de conforto térmico. 

Para tanto, o arquivo climático é novamente lido com o mesmo filtro de período e 

com a variável climática de geometria solar importada na forma de pontos corres-

pondentes à posição solar em cada hora analisada. Cada posição solar é ligada a um 

dos pontos do grid de análise. A mesma linha detecta colisões com a geometria das 

edificações e marca aquele horário como sombreado. O procedimento é feito com 

todas as posições solares de hora em hora para o recorte analisado das 6:00 às 17:00, 

e repetido para cada ponto do grid. 
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Figura 48 – Esquema básico do algoritmo implementado na IVP Grasshopper 3D. A partir da obtenção das geometrias dos 

cruzamentos analisados e resultados de simulações de CFD, análises de sombreamento e cálculos de indicadores de con-

forto térmico são realizados. Fonte: acervo do autor. 

 

Figura 49 – Algoritmo para a leitura de arquivo climático e planilhas de CFD para as análises de sombreamento e cálculos 

de indicadores de conforto térmico. Fonte: acervo do autor. 
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De�forma�análoga,�cada�ponto�do�grid�é�analisado�com�respeito�à�ventilação�natural.�

Para�cada�horário,�verifica-se�a�condição�de�vento�no�arquivo�climático�e�em�qual�

cluster�da� rosa�dos�ventos�aquela�velocidade� e�direção� se�enquadra.�Lê-se,�então,�a�

velocidade�para�o�cenário�leste�(primeiro�cluster)�ou�sudeste�(segundo�cluster)�na�co-

ordenada�do�ponto�analisado.�O�módulo�do�vetor�é�comparado�à�velocidade�mínima�

corretiva�de�acordo�com�a�carta�bioclimática�de�Olgyay.�O�procedimento�é�repetido�

para�todos�os�pontos�do�grid.�As�figuras�50,�51,�52,�53�e�54�mostram�os�resultados�

das�análises,�destacando�os�elementos�descritos�nesta�etapa�do�algoritmo.�

Ao�fim�destes�procedimentos,�tem-se�3�variáveis�para�cada�horário�de�um�ponto�do�

grid:�1)�a�velocidade�mínima�corretiva�da�condição�de�conforto�térmico;�2)�a�veloci-

dade�obtida�através�das�simulações�de�ventilação�natural�com�CFD;�3)�a�condição�de�

sombreamento�nas�coordenadas�do�ponto�em�questão.�As�3�variáveis�são�operadas�

segundo�o�seguinte�algoritmo:�

�
[01]�Se�corretiva�=�0�
[02]�····Então:�
[03]�········proporção�<=�1�
[04]�
[05]�····Senão:�
[06]�········Se�(obtida/corretiva)�>�1�
[07]�············Então:�
[08]�················proporção�<=�1�
[09]�
[10]�············Senão:�
[11]�················proporção�<=�obtida/corretiva�
[11]�
[12]�conforto�<=�proporção*sombra�
�
�

Onde:�

·� corretiva�é�a�velocidade�mínima�corretiva�de�conforto�térmico,�em�m/s;�

·� obtida�é�a�velocidade�obtida�através�de�CFD,�em�m/s;�

·� proporção� é�a�proporção�da�velocidade�corretiva�a�qual� corresponde�a�
velocidade�obtida�em�CFD�(valor�máximo�de�1);�

·� sombra�é�a�condição�binária�de�sombreamento;�

·� conforto�é�o�indicador�de�conforto�térmico.�

� �

106�
�

Figura�50�–�Diagrama�de�CT�–�Cruzamento�#0206.�

Fonte:�acervo�do�autor.�

� �
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Figura 51 – Diagrama de CT – Cruzamento #0132. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 52 – Diagrama de CT – Cruzamento #0249. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 53 – Diagrama de CT – Cruzamento #0329. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 54 – Diagrama de CT – Cruzamento #0361. Fonte: acervo do autor. 
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Houve, com esse algoritmo, portanto, um ajuste na definição matemática do indica-

dor de conforto térmico ���, referente a cada ponto � de � do grid de análise. A Fi-

gura 55 destaca a diferença entre as duas versões. Originalmente (à esquerda da Fi-

gura 55), o indicador se tratava de uma fração corresponde às horas de conforto tér-

mico ao longo do ano, onde essa condição de conforto era marcada de forma binária, 

discreta. O resultado foi um gradiente bem menos pronunciado no mapa gerado. 

Com o ajuste feito em função da variável proporção, leva-se em consideração a 

proximidade da velocidade obtida nas simulações de ventilação natural da velocidade 

mínima de conforto segundo a carta bioclimática. Ainda, com a multiplicação pela 

variável binária sombra, a aproximação em gradiente da velocidade mínima só é 

válida em caso de sombreamento. Desta forma, o indicador continua condizente 

com os conceitos da definição de conforto térmico pela carta bioclimática de Olgyay, 

ao mesmo tempo que incorpora o conceito de proximidade da velocidade mínima 

de vento, mesmo que a velocidade obtida em simulação não seja suficiente para con-

forto pleno. O indicador se torna, portanto, um marcador gradiente, contínuo, que 

opera em intervalos maiores, facilitando o processo de aprendizagem dos algoritmos 

de Machine Learning, uma vez que acentua a diferença entre os rótulos de cada cru-

zamento analisado para a composição do conjunto de treino. 

 

 

Figura 55 – Ajuste na definição matemática do indicador. Fonte: acervo do autor. 
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4.3. AJUSTES DE FEATURES 

Uma vez composta a coluna de rótulos para a base de dados dos algoritmos de Ma-

chine Learning, resta associá-los aos seus respectivos conjuntos de features. Para isso, 

dois métodos foram implementados para o aumento de precisão do modelo e redu-

ção de dimensionalidade do problema. 

O primeiro método consiste em separar os features de cada cruzamento em dois con-

juntos, cada um referente a uma de suas duas partes — suas quadras mais a barla-

vento e a sotavento. O objetivo é separar as partes do cruzamento de acordo com os 

sentidos predominantes do clima da cidade analisada, portanto tratando de calcular 

a densidade de todas as agregações urbanas abaixo do nível de quadra de acordo com 

suas posições relativas ao centro do cruzamento — mais a leste, features a barlavento, 

e mais a oeste, features a sotavento. Também é introduzido um valor angular de per-

meabilidade como forma de indicar qual a orientação do cânion urbano (Figura 56). 

Complementando os componentes da IVP que foram desenvolvidos para os cálcu-

los de densidade, também foi construída uma cápsula para o cálculo de permeabili-

dade a partir da geometria estruturada pelo framework CIM utilizado (Quadro 18). 

 

Figura 56 – Critérios para separação de features a barlavento (B) e sotavento (S) e indicador de perme-

abilidade (p). Fonte: acervo do autor. 

O segundo método consistiu em usar matrizes de correlação entre os features para 

detectar redundâncias e diminuir a dimensionalidade do conjunto de treino. Os qua-

dros a seguir mostram o processo de detecção de altos índices de correlação e remo-

ção de um dos features dos pares correlatos (quadros 6 a 13). Por fim, tem-se uma 

redução de 71 para 27 features sem redundâncias.  
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Quadro�6�–�Coeficientes�de�correlação�de�Pearson�mais�altos�entre�os�features�de�

densidade�relativos�a�todo�o�cruzamento.�Fonte:�acervo�do�autor.�

Quadro�7�–�Matriz�de�correlação�de�Pearson�com�os�features�de�densidade�relativos�

a�todo�o�cruzamento.�Fonte:�acervo�do�autor.�

� �
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Quadro�8�–�Matriz�de�correlação�de�Pearson�final�para�os�features�de�densidade�re-

lativos�a�todo�o�cruzamento.�Fonte:�acervo�do�autor.�

Quadro�9�–�Coeficientes�de�correlação�de�Pearson�mais�altos�removidos�entre�os�

features�de�densidade�relativos�a�todo�o�cruzamento.�Fonte:�acervo�do�autor.�

� �

116�
�

� �



117�
�

Quadro�10�–Matriz�de�correlação�de�Pearson�com�os�features�de�densidade�relativos�à�parte�a�barlavento�e�à�parte�a�

sotavento�do�cruzamento,�bem�como�o�seu�índice�de�permeabilidade.�Fonte:�acervo�do�autor.�
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Quadro�11�–�Coeficientes�de�correlação�de�Pearson�mais�altos�entre�os�features�de�densidade�relativos�à�parte�a�barla-

vento�e�à�parte�a�sotavento�do�cruzamento,�bem�como�o�índice�de�permeabilidade.�Fonte:�acervo�do�autor.�
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Quadro�12�–�Coeficientes�de�correlação�de�Pearson�mais�altos�removidos�entre�os�features�de�densidade�relativos�à�

parte�a�barlavento�e�à�parte�a�sotavento�do�cruzamento,�bem�como�o�índice�de�permeabilidade.�Fonte:�acervo�do�

autor.�
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Quadro 13 – Matriz de correlação de Pearson final para os features de densidade relativos à parte a barlavento e à parte a 

sotavento do cruzamento, bem como o índice de permeabilidade. Fonte: acervo do autor. 

4.4. TREINO de redes neurais ARTIFICIAIS 

De acordo com o esquema da Figura 29, a solução de Machine Learning implemen-

tada na pesquisa segue com o uso de redes neurais artificiais para a correlação entre 

os rótulos de indicadores de conforto térmico e os features de densidade em um mo-

delo simplificado e veloz. A ferramenta utilizada foi o Dodo, plugin do Grasshopper 

3D. Os dados foram normalizados para o intervalo [0, 1] e após a sua estruturação 

em uma base compatível com o formato recebido pelo componente do plugin, 10% 

dos cruzamentos foram separados como conjunto de teste, para posterior validação, 

totalizando 26 cruzamentos aleatoriamente selecionados. O restante foi utilizado 

como conjunto de treino. O algoritmo é montado segundo a Figura 57. As configu-

rações para a arquitetura das redes neurais são como mostra a Figura 58. 

 

Figura 57 – Algoritmo para o treino e verificação do modelo. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 58 – Configurações para a arquitetura das redes neurais artificiais. Fonte: acervo do autor. 

Os resultados são comparados com os valores reais dos indicadores de conforto tér-

mico Figura 59. Abaixo, segue quadro com os valores aproximados e reais de cada 

cruzamento separado como parte do conjunto de teste. 

CRUZAMENTO CT REAL CT APROXIMADO 

#0295 0.043145 0.03397 

#0172 0.071776 0.068173 

#0081 0.093375 0.079748 

#0363 0.061226 0.04266 

#0062 0.05591 0.0516 

#0141 0.051381 0.044708 

#0306 0.177504 0.105232 

#0184 0.04972 0.046592 

#0107 0.032444 0.040619 

#0015 0.076316 0.03379 

#0294 0.029887 0.035253 

#0030 0.074089 0.101091 

#0014 0.069961 0.03747 

#0210 0.050462 0.041094 

#0165 0.047295 0.041494 

#0128 0.071064 0.044198 

#0271 0.032357 0.031149 

#0111 0.066036 0.055517 

#0284 0.048452 0.048908 

#0054 0.089577 0.076044 

#0052 0.023161 0.034172 

#0150 0.077587 0.057593 

#0148 0.043475 0.038446 

#0284 0.048452 0.048908 

#0333 0.075406 0.050092 

#0310 0.103859 0.044858 

Quadro 14 – Valores reais e aproximados de CT. Fonte: acervo do autor. 
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Figura�59�–�Mapeamento�de�CT�real�e�aproximado�no�

recorte�analisado.�Fonte:�acervo�do�autor.�
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4.5. APLICAÇÃO DO MODELO simplificado EM OTIMIZAÇÕES 

Uma possível aplicação do modelo simplificado consiste em aproveitar a sua veloci-

dade para processos com grande número de iterações. Algoritmos genéticos são um 

exemplo de solução evolutiva de otimizações de objetos paramétricos que depende 

de uma grande quantidade de testes de desempenho. A IVP utilizada conta com um 

componente nativo, o Galapagos, para realizar este tipo de procedimento. A técnica 

consiste em utilizar os parâmetros, ou genes, que definem um objeto junto com uma 

operação que defina seu desempenho, ou fitness (Figura 60). O algoritmo trata de 

buscar melhores combinações de genes que produzam um alto valor de fitness (os 

optima). A implementação na IVP é como na Figura 61. 

 

Figura 60 – Esquema de combinação de abordagem clássica de computação (com rede neural artifi-

cial treinada) e algoritmo genético. Fonte: acervo do autor. 

 

Figura 61 – Algoritmo de parametrização de cruzamentos, cálculo de features de densidade e permeabilidade e aplica-

ção de rede neural artificial em algoritmos genéticos para a otimização de cruzamentos. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 62 – Optimum obtido para os cruzamentos parametrizados. Fonte: acervo do autor. 

Os entornos dos cruzamentos foram parametrizados em função da largura de suas 

vias, da testada dos seus lotes, do recuo e da altura das suas edificações. Um dos re-

sultados obtidos através do procedimento é mostrado na Figura 62. O cruzamento 

resultante apresenta indicador de conforto térmico alto, e percebe-se que de suas ca-

racterísticas parametrizadas e emergentes do processo de otimização são: 1) vias largas 

no sentido da ventilação predominante; 2) edificações altas; 3) afastamentos maiores 

a barlavento; e 4) afastamentos menores a sotavento. Edificações altas e recuos me-

nores facilitam o sombreamento, enquanto vias largas no sentido de escoamento 

principal do cânion urbano aumentam as velocidades corretivas de conforto. 

Centenas de cruzamentos são “evoluídos” no processo, sem o custo original do pro-

cesso convencional de cálculo de conforto térmico utilizando as simulações de ven-

tilação natural com CFD e as análises de sombreamento com geometria solar. A via-

bilidade deste tipo de aplicação de indicadores de performance, como o elaborado 

nesta pesquisa, atesta a favor da estratégia adotada para a simplificação das análises 

utilizando Machine Learning.  
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5. Considerações finais 

De forma geral, os métodos desenvolvidos e implementados nesta pesquisa apresen-

taram tanto limitações como acertos e possibilidades, configurando uma prova de 

conceito a ser mais explorada em direcionamentos futuros. A discussão que segue 

tenta, portanto, aclarar os sentidos nos quais este trabalho pode ser continuado le-

vando em consideração os momentos em que se percebeu cada uma dessas caracte-

rísticas ao longo do desenvolvimento e da aplicação das ferramentas. 

Um dos desafios encontrados consistiu na utilização de CFD como forma de simular 

a ventilação natural das edificações dos cruzamentos analisados e que, por fim, vie-

ram a compor o conjunto de treino dos algoritmos de Machine Learning. A robustez 

dos modelos simplificados pode se beneficiar de uma quantidade maior de casos si-

mulados, apesar da já demorada tarefa de simular 534 situações, como ocorrido neste 

trabalho, buscando uma melhor generalização da solução do problema. A estratégia 

de reduzir o número de simulações por cruzamento usando técnicas não-supervisio-

nadas de clustering para extrair dos arquivos climáticos apenas as condições de ven-

tilação natural mais representativas do conjunto total de velocidades e direções do 

vento pode não ser tão conveniente em climas menos consistentes — o que seria mais 

um motivo para se aumentar a quantidade de casos de CFD. A dificuldade se estende 

ao ponto em que se torna difícil generalizar as configurações de domínio, malha e 

execução para viabilizar uma automação do processo de simulação de todos os cru-

zamentos. Aqui se admite a limitação do método utilizado para resolver esse impasse. 

As simulações ocorreram de forma a reproduzir uma condição bidimensional de aná-

lise do vento, que deixa de levar em consideração a interferência das alturas dos edi-

fícios, que passaram a ter sua importância restrita às questões de sombreamento. Se-

ria, portanto, necessário mais tempo para simular mais casos com mais especificida-

des em cada uma de suas configurações. Dito isto, é notável, no entanto, que os in-

dicadores calculados conseguem refletir a realidade de forma minimamente alinhada 

com as expectativas de quem já experimentou pessoalmente os espaços analisados. 

Fica clara a distinção de desempenho entre os cruzamentos mais sombreadas e ali-

nhadas com o sentido predominante do vento. 

Uma potencialidade importante é notada na capacidade de descrição dos indicadores 

de densidade, da forma como estes foram adaptados de seus trabalhos originais e apli-

cados de maneira mais específica aos objetivos dessa pesquisa. Berghauser Pont e 

Haupt (2009) já colocavam, em seus trabalhos, a capacidade da aplicação dos indica-

dores da Spacematrix como ferramentas descritivas e prescritivas para as cidades. No 

entanto, a descrição dos cruzamentos na presente pesquisa foi realizada com a criação 

de uma estrutura de dados baseada em níveis de agregação urbana não definidos em 

trabalhos anteriores e, ainda assim, permanecendo relevante para a correlação com as 

variáveis de desempenho aqui desenvolvidas e analisadas. 
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Os mapas axonométricos dos clusters de densidade conseguiram atingir um nível vi-

sualmente satisfatório na tipificação feita pela máquina, mostrando uma capacidade 

de diferenciação tanto pela forma, posição e orientação dos edifícios quanto pelo 

tipo predominante de atividade neles realizada. 

Com os cálculos de correlação de Pearson entre os indicadores de densidade, foi pos-

sível perceber características próprias do bairro analisado. Uma alta correlação entre 

as variáveis de tara máxima e área máxima de lote sugere a presença de vários lotes ao 

mesmo tempo grandes e vazios, talvez em consequência de fenômenos da especula-

ção imobiliária. A alta correlação entre área de lote e área de projeção horizontal das 

edificações sugere uma indução à construção pelo tamanho do lote, onde não se faz 

comum a idéia de que o projeto pode incorporar a idéia de espaços mais abertos para 

as atividades mais realizadas nessa parte da cidade. A alta correlação entre a área total 

construída mínima das edificações e as suas áreas mínimas de projeção horizontal su-

gere um padrão para as edificações mais baixas, provavelmente por interferência das 

tipologias residenciais. Além destas, outras correlações altas tem, portanto, a capaci-

dade de inferir a respeito de características verificáveis no recorte urbano estudado. 

Para além das aplicações dos indicadores de densidade quando relativos a um cruza-

mento completo, houve também a separação de suas partes a barlavento e sotavento. 

Com isso, um subnível de agregação urbana foi introduzido nessa segunda compo-

sição do conjunto de treino, que se mostrou útil na definição de densidade com re-

lação à ventilação natural, melhorando a convergência dos modelos estimativos. 

Na elaboração do modelo simplificado através de redes neurais artificiais, obteve-se 

uma convergência visualmente satisfatória na comparação dos mapas de indicadores 

por cruzamento, enquanto, numericamente, os indicadores reais do conjunto de 

teste não eram, no geral, muito diferentes dos valores aproximados. Cabe, no en-

tanto, um maior aprofundamento na aplicação de técnicas suplementares na obten-

ção de maior robustez em novos modelos, utilizando plataformas mais completas 

tanto para os seus desenvolvimentos como para as suas validações. Apesar de úteis e 

necessárias na centralização de ferramentas dentro da plataforma paramétrica de mo-

delagem utilizada nesta pesquisa, as soluções de Machine Learning empregadas ca-

recem de recursos mais variados que seriam encontrados em bibliotecas de progra-

mação especializadas no assunto. Uma estratégia diferente talvez seja possível com 

uma melhor integração entre os dois ambientes de desenvolvimento em modelagem 

paramétrica e programação, tanto para o treino de modelos preditivos como para a 

aplicação dos mesmos dentro do ambiente de modelagem 3D. 

Percebe-se, ainda, com relação às definições de conforto térmico utilizadas, que ou-

tros fenômenos poderiam ter sido incorporados ao cálculo do indicador. As tempe-

raturas de bulbo seco e umidade relativa do ar foram variáveis trabalhadas de acordo 

com as medições feitas pelos instrumentos localizados no aeroporto da cidade, talvez 

diferentes do que seria medido em concentrações maiores de espaço construídos de 
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forma mais verticalizada. O fenômeno das ilhas de calor talvez entrasse como um 

contraponto à preferência do modelo simplificado por quadras mais verticais, com 

vista simplesmente ao sombreamento dos espaços extralotes. 

Houveram também problemas com a própria geometria importada pelo framework 

CIM. Sobreposição de volumes, alturas de caixas d’água a partir do último pavi-

mento do edifício, edificações ocupando mais de um lote, dentre outros ruídos em 

menor ordem de frequência de ocorrência, foram alguns detalhes detectados durante 

a modelagem do recorte da cidade. É possível, portanto, que, com uma base de dados 

contendo informações mais coerentes com a realidade e com os algoritmos desenvol-

vidos para a tridimensionalização da forma da cidade, os modelos preditivos consi-

gam uma melhor generalização. 

Apesar, no entanto, das contrariedades observadas, o exercício utilizando a rede neu-

ral artificial treinada com os dados obtidos em simulações foi capaz de retornar re-

sultados condizentes com a definição de desempenho utilizada. A orientação das 

vias, a diferença de suas larguras, a altura e dimensões horizontais dos edifícios e a 

diferença entre os afastamentos a barlavento e sotavento são características notáveis 

em todos os testes com algoritmos genéticos. As mesmas características são evidentes 

nos mapas axonométricos de indicadores de conforto térmico. Foi possível observar 

as condições de conforto em cruzamentos de um mesmo cluster de densidade se di-

ferenciarem pelos feature específicos de permeabilidade. Percebe-se também a pre-

dominância do critério de sombreamento na definição de conforto. Áreas abertas, 

ventiladas, porém pouco sombreadas, não contabilizaram um alto valor de CT. Isso 

se alinha com o dizer popular de arquitetos locais, que entendem que “o sol é sólido”. 

 

Figura 63 – Fila de atendimento, durante a pandemia de COVID 19, para o recebimento de auxílio 

emergencial. Fonte: imagem compartilhada em grupos de aplicativos de troca de mensagens. 
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A Figura 63 sugere que a incidência direta do sol pode funcionar exatamente como 

uma barreira sólida, impedindo que um grupo de pessoas consiga permanecer em 

distanciamento social, como orienta a marcação na pavimentação da rua. A prefe-

rência por uma aglomeração durante uma pandemia na sombra ao invés da perma-

nência em lugar aberto, porém insolado, atesta a favor do desconforto causado por 

essa variável climática. 

Por fim, vale ressaltar o uso de Machine Learning como método de solução de pro-

blemas complexos como uma realidade já conhecida na ciência da computação desde 

os anos 1950, com os seus primeiros exemplos, como o modelo do jogo de Damas de 

1952 de Arthur Samuel, provando, pela primeira vez, que uma máquina poderia 

aprender a jogar melhor que seu criador em um curto período de tempo (SAMUEL, 

1959). De acordo com Sjoberg, Charlotte, Beorkrem e Ellinger (2017), é concebível 

que tal momento também possa ocorrer no campo do projeto e planejamento, onde 

uma ferramenta poderia eclipsar a capacidade de humanos em considerar e respon-

der ao vasto número de variáveis e relacionamentos de um sistema complexo. 

No entanto, mesmo antes que tal momento chegue, a capacidade do arquiteto e ur-

banista de obter resultados necessários e suficientes em análises aprofundadas envol-

vendo simulações de fenômenos complexos, como o conforto térmico a nível ur-

bano, já pode ser capaz de ser aumentada através de Machine Learning, ainda que a 

máquina não possua total autonomia. 

Custo computacional e tempo reduzidos contribuem com a atuação de profissionais 

menos aprofundados teórica e tecnicamente em aspectos específicos da arquitetura 

e urbanismo, sem a necessidade de uma compreensão completa de todas as variáveis 

envolvidas. Segundo Tamke et al., 2017: 

A habilidade de trabalhar permitindo a exploração sistemática de opções, com a 

abordagem computacional, pode construir uma intuição sobre direções promisso-

ras no projeto, e explorá-las rapidamente. Essas explorações podem também acon-

tecer através da geração automática de opções de projeto e subsequentes avaliações 

e reiterações das soluções de acordo com objetivos dados. 

Como colocam Tamke, Zwierzycki, Deleuran e Baranovskaya (2017), o Machine 

Learning foi introduzido na engenharia para acelerar simulações complexas, forne-

cendo aproximações rápidas, confiáveis e precisas de resultados para informar o pro-

jetista, deixando os cálculos de 200 a 500 vezes mais rápidos que em métodos tradi-

cionais. Alinhado ao mesmo pensamento, está o que é colocado por uma série de 

autores (CHRONIS et al., 2012; LOMAX et al., 2001; LU et al., 1991; SAMARA-

SINGHE, 2007) a respeito do trade-off entre velocidade e precisão, que afirmam 

existir a necessidade de ajustar o nível de precisão de simulações de acordo com o 

tempo de resposta ideal em aplicações específicas. 

Com a remodelagem do problema por Machine Learning, portanto, em função de 

variáveis mais simples, busca-se uma aproximação dos profissionais de planejamento 
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urbano de diversas áreas e níveis de aprofundamento técnico que tenham em comum 

o tema do conforto térmico. Ao extrapolar a proposta para outros temas, poderá se 

pensar nesta tecnologia como uma forma de facilitar e aumentar o alcance dos pro-

fissionais a assuntos que dependem de um arcabouço teórico e técnico mais apro-

fundado para sua compreensão, pertinentes a áreas correlatas ao planejamento, de 

modo tanto a torná-los mais autônomos, como capazes de interagir de forma mais 

produtiva com especialistas. 

No caso específico desta pesquisa, entende-se que interferir no conforto térmico não 

cabe apenas ao arquiteto intralote, especialmente quando se fala das consequências 

da forma urbana para espaços extralotes. Existe a necessidade e, com este método, a 

possibilidade do planejador de agir de forma consciente sobre esse aspecto da perfor-

mance urbana, de forma mais simples e acessível. Melhorar, assim, a compreensão 

das implicações diretas que as edificações têm no ambiente urbano, através da cons-

trução da informação, visa contribuir com a produção da cidade contemporânea se-

gundo uma perspectiva tecnológica, política e ambiental. 
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APÊNDICE 

Nome Abreviação Descrição dependência 

Indicador de conforto térmico (célula i de n) CT_i 
Indicador percentual de conforto 

térmico referente à célula i de n. 
TUS_i; V_i. 

Conforto de temperatura, umidade e som-
breamento (célula i de n) 

TUS_i 

Fração das horas, ao longo do 

ano, em que a célula i é 

sombreada e a temperatura de 

bulbo seco e a umidade relativa 

do ar se encontra na zona de 

conforto da carta bioclimática 

- 

Conforto de sombreamento e ventilação V_i 

Fração das horas, ao longo do 

ano, em que a célula � é 

sombreada, a temperatura de 

bulbo seco e a umidade relativa 

do ar não se encontram na zona 

de conforto da carta 

bioclimática, mas existe 

ventilação natural com 

velocidade suficiente para 

corrigir o desconforto. 

- 

Conforto de sombreamento S_i 

Fração das horas analisadas, ao 

longo do ano, em que 

determinada célula � esteja 

sombreada. 

- 

Indicador de conforto térmico (cruzamento) CT 
Indicador percentual de conforto 

térmico referente a cada 

cruzamento analisado. 
CT_i; n. 

Número de células n 
Número de células do grid de 

análise do cruzamento. 
- 

Área total construída mínima (por lote) F(min) 
Área total construída mínima, 

por lote, dentre os lotes do 

cruzamento analisado. 
- 

Área total construída máxima (por lote) F(max) 
Área total construída máxima, 

por lote, dentre os lotes do 

cruzamento analisado. 
- 

Área total construída média (por lote) F(mean) 
Área total construída média, 

por lote, dentre os lotes do 

cruzamento analisado. 
- 

Área da projeção do edifício mínima A_b(min) 
Área da projeção do edifício 

mínima dentre os edifícios do 

cruzamento analisado. 
- 

Área da projeção do edifício máxima A_b(max) 
Área da projeção do edifício 

mãxima dentre os edifícios do 

cruzamento analisado. 
- 

Área da projeção do edifício média A_b(mean) 
Área da projeção do edifício 

média dentre os edifícios do 

cruzamento analisado. 
- 

Área do lote mínima A_l(min) 
Área do lote mínima dentre os 

lotes do cruzamento analisado. 
- 

Área do lote máxima A_l(max) 
Área do lote máxima dentre os 

lotes do cruzamento analisado. 
- 

Área do lote média A_l(mean) 
Área do lote média dentre os 

lotes do cruzamento analisado. 
- 

Tara mínima entre edifício e lote t_l(min) 
Tara entre edifício e respectivo 

lote mínima dentre os edifícios 

do cruzamento analisado. 
- 

Tara máxima entre edifício e lote t_l(max) 
Tara entre edifício e respectivo 

lote máxima dentre os edifícios 

do cruzamento analisado. 
- 
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Tara média entre edifício e lote t_l(mean) 
Tara entre edifício e respectivo 

lote média dentre os edifícios do 

cruzamento analisado. 
- 

Área da quadra mínima A_i(min) 
Área da quadra mínima dentre 

as quadras do cruzamento 

analisado. 
- 

Área da quadra máxima A_i(max) 
Área da quadra máxima 

dentre as quadras do 

cruzamento analisado. 
- 

Área da quadra média A_i(mean) 
Área da quadra média dentre 

as quadras do cruzamento 

analisado. 
- 

Tara mínima entre lote e quadra t_i(min) 
Tara entre lote e respectiva 

quadra mínima dentre os lotes 

do cruzamento analisado. 
- 

Tara máxima entre lote e quadra t_i(max) 
Tara entre lote e respectiva 

quadra máxima dentre os lotes 

do cruzamento analisado. 
- 

Tara média entre lote e quadra t_i(mean) 
Tara entre lote e respectiva 

quadra média dentre os lotes do 

cruzamento analisado. 
- 

Área Do Cruzamento A_is 
Área total do cruzamento 

analisado. 
- 

Tara entre quadras e cruzamento (área da 
rede) 

t_is 
Tara entre quadras e 

cruzamento analisado (igual à 

área da rede viária). 
- 

Comprimento da rede interna l_i 
Soma dos comprimentos internos 

da rede viária do cruzamento 

analisado. 
- 

Comprimento da rede externa l_e 
Soma dos comprimentos externos 

da rede viária do cruzamento 

analisado. 
- 

Network density N 
Densidade da rede viária do 

cruzamento analisado. 
l_i; l_e; A_is. 

Floor space index mínimo (lote) FSI_l(min) 

Índice mínimo de 

aproveitamento entre área 

construída de edifícios e 

respectivos lotes dentre lotes do 

cruzamento analisado. 

F_l; A_l. 

Floor space index máximo (lote) FSI_l(max) 

Índice máximo de 

aproveitamento entre área 

construída de edifícios e 

respectivos lotes dentre lotes do 

cruzamento analisado. 

F_l; A_l. 

Floor space index médio (lote) FSI_l(mean) 

Índice médio de aproveitamento 

entre área construída de 

edifícios e respectivos lotes dentre 

lotes do cruzamento analisado. 

F_l; A_l. 

Floor space index mínimo (quadra) FSI_i(min) 

Índice mínimo de 

aproveitamento entre área 

construída de edifícios e 

respectivas quadras dentre 

quadras do cruzamento 

analisado. 

F_i; A_i. 

Floor space index máximo (quadra) FSI_i(max) 

Índice mãximo de 

aproveitamento entre área 

construída de edifícios e 

respectivas quadras dentre 

quadras do cruzamento 

analisado. 

F_i; A_i. 



147 
 

Floor space index médio (quadra) FSI_i(mean) 

Índice médio de aproveitamento 

entre área construída de 

edifícios e respectivas quadras 

dentre quadras do cruzamento 

analisado. 

F_i; A_i. 

Floor space index (cruzamento) FSI_is 
Índice de aproveitamento entre 

área construída de edifícios e 

cruzamento analisado. 
F_is; A_is. 

Ground space index mínimo (lote) GSI_l(min) 

Taxa mínima de ocupação entre 

área de projeção de edifícios e 

respectivos lotes dentre lotes do 

cruzamento analisado. 

A_b_l; A_l. 

Ground space index máximo (lote) GSI_l(max) 

Taxa máxima de ocupação entre 

área de projeção de edifícios e 

respectivos lotes dentre lotes do 

cruzamento analisado. 

A_b_l; A_l. 

Ground space index médio (lote) GSI_l(mean) 

Taxa média de ocupação entre 

área de projeção de edifícios e 

respectivos lotes dentre lotes do 

cruzamento analisado. 

A_b_l; A_l. 

Ground space index mínimo (quadra) GSI_i(min) 

Taxa mínima de ocupação entre 

área de projeção de edifícios e 

respectivas quadras dentre 

quadras do cruzamento 

analisado. 

A_b_i; A_i. 

Ground space index máximo (quadra) GSI_i(max) 

Taxa mãxima de ocupação entre 

área de projeção de edifícios e 

respectivas quadras dentre 

quadras do cruzamento 

analisado. 

A_b_i; A_i. 

Ground space index médio (quadra) GSI_i(mean) 

Taxa média de ocupação entre 

área de projeção de edifícios e 

respectivas quadras dentre 

quadras do cruzamento 

analisado. 

A_b_i; A_i. 

Ground space index (CRUZAMENTO) GSI_is 
Taxa de ocupação entre área de 

projeção de edifícios e 

cruzamento analisado. 
A_b_is; A_is. 

Soma área total construída (lote) F_l 
Soma de todos os F do respectivo 

lote. 
F. 

Soma área total construída (quadra) F_i 
Soma de todos os F da respectiva 

quadra. 
F. 

Soma área total construída (cruzamento) F_is 
Soma de todos os F do 

cruzamento analisado. 
F. 

Soma área de projeção de edifício (lote) A_b_l 
Soma de todos os F do respectivo 

lote. 
A_b. 

Soma área de projeção de edifício (quadra) A_b_i 
Soma de todos os F da respectiva 

quadra. 
A_b. 

Soma área de projeção de edifício (cruza-
mento) 

A_b_is 
Soma de todos os F do 

cruzamento analisado. 
A_b. 

Quadro 15 – Variáveis utilizadas na concepção do sistema e suas relações de dependência. Fonte: acervo do autor. 
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Nome Cápsula Descrição 
 Input/Output 

 Parâmetro tipo 

Seletor de 
cruzamen-
tos 

 

Marca as geometrias 

básicas para a 

modelagem do 

cruzamento analisado, 

a partir de dados 

resgatados pelo 

framework adotado na 

pesquisa. 

IN
PU

T 

tipo de seleção integer 

slider integer 

viewport point 

iterador integer 

logradouros curve 

raio de seleção number 

OU
TP

UT
 

Índice do 

cruzamento 
integer 

círculo seletor circle 

ponto central point 

pontos centrais point 

círculos seletores circle 

ponto central 

(viewport) 
integer 

Rede viária 
do cruza-
mento 

 

Resgata 

identificadores e nomes 

dos logradouros, 

também usados para a 

identificação do 

cruzamento em si. 

IN
PU

T 

logradouros curve 

primary keys (c.) integer 

logradouros string 

primary keys (n.) integer 

índice do 

cruzamento 
integer 

pontos centrais point 

OU
TP

UT
 

primary keys do 

cruzamento 
integer 

nomes dos 

logradouros 
string 

nome do 

cruzamento 
string 

Quadras 
do cruza-
mento 

 

Filtra as quadras 

pertencentes ao 

cruzamento analisado, 

a partir do conjunto 

total de quadras 

resgatadas pelo 

framework. 

IN
PU

T quadras curve 

círculo seletor circle 

OU
TP

UT
 

quadras curve 

Lotes das 
quadras 

 

Filtra os lotes 

pertencentes às quadras 

pertencentes ao 

cruzamento analisado, 

a partir do conjunto 

total de lotes resgatados 

pelo framework. 

IN
PU

T quadras curve 

lotes curve 
OU

TP
UT

 

lotes curve 

Edifica-
ções dos 
lotes 

 

Filtra as projeções das 

edificações pertencentes 

aos lotes pertencentes às 

quadras pertencentes 

ao cruzamento 

analisado, a partir do 

conjunto total de 

projeções das edificações 

resgatadas pelo 

framework. 

IN
PU

T 

lotes curve 

edificações curve 

primary keys integer 

OU
TP

UT
 

primary keys integer 

máscara de 

partição 
integer 

edificações 

(projeções) 
curve 

Pavimen-
tos dos lo-
tes 

 

Gera os pavimentos dos 

edifícios e os agrupa em 

função dos lotes aos 

quais pertencem. 

IN
PU

T 

lotes curve 

primary keys 

edificações 
integer 

primary keys 

edificações do 

cruzamento 

integer 

edificações 

(projeções) 
curve 

máscara de 

partição 
integer 

altura das 

edificações 
number 

OU
TP

UT
 

pontos centrais 

dos pavimentos 
point 

curvas dos 

pavimentos 
curve 

curvas dos 

pavimentos por 

lote 

curve 
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Pavimen-
tos das 
quadras 

 

Gera os pavimentos dos 

edifícios e os agrupa em 

função das quadras aos 

quais pertencem. 

IN
PU

T 

pontos centrais 

dos pavimentos 
point 

quadras curve 

curvas dos 

pavimentos 
curve 

OU
TP

UT
  curva dos 

pavimentos por 

quadra 

curve 

Edifica-
ções por 
lote e qua-
dra (proje-
ções) 

 

Agrupa as projeções das 

edificações por lote e por 

quadra. 

IN
PU

T 

edificações 

(projeções) 
curve 

lotes curve 

quadras curve 

OU
TP

UT
 

edificações por 

lote (projeções) 
curve 

edificações por 

quadra 

(projeções) 

curve 

Separação 
barla-
vento e so-
tavento 

 

Separa as quadras do 

cruzamento em 

quadras mais a 

barlavento e a 

sotavento. 

IN
PU

T 

quadras curve 

círculo seletor circle 

ponto central point 

OU
TP

UT
 

quadras a 

barlavento 
curve 

quadras a 

sotavento 
curve 

Rede viária 
do cruza-
mento (ge-
ometria) 

 

Gera a rede interna e 

externa do cruzamento 

analisado. 

IN
PU

T 

logradouros curve 

quadras curve 

ponto central point 

OU
TP

UT
 rede interna curve 

rede externa curve 

Rede com-
pleta, bar-
lavento e 
sotavento 

 

Gera a rede interna e 

externa do cruzamento 

completo ou da área 

mais a barlavento ou a 

sotavento. 

IN
PU

T 

quadras 

completas ou 

barl. ou sot.  

curve 

rede internas curve 

rede externa curve 

quadras curve 
OU

TP
UT

 

rede interna curve 

rede externa curve 

área da rede 

interna 
brep 

área da rede 

externa 
brep 

Quadro 16 – Componentes do Grasshopper 3D criados para a estruturação dos dados extraídos com 

framework utilizado na pesquisa de acordo com os parâmetros necessários ao cálculo dos indicado-

res de densidade. Fonte: acervo do autor. 
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Nome Cápsula Descrição 
 Input/Output 

 Parâmetro Tipo 

Base land 
área (buil-
ding) 

 

Calcula A_b(min), 

A_b(max), A_b(mean) 

e a lista de todos A_b 

para o cruzamento 

analisado. 

IN
PU

T edificações por 

lote (projeções) 
curve 

OU
TP

UT
 

A_b(min) number 

A_b(max) number 

A_b(mean) number 

A_b number 

Base land 
área (lot) 

 

Calcula A_l(min), 

A_l(max), A_l(mean) 

e a lista de todos A_l 

para o cruzamento 

analisado. 

IN
PU

T 

lotes curve 

OU
TP

UT
 

A_l(min) number 

A_l(max) number 

A_l(mean) number 

A_l number 

Tare (lot) 

 

Calcula t_l(min), 

t_l(max), t_l(mean) e 

as áreas dos lotes por 

quadra do cruzamento 

analisado. 

IN
PU

T A_b number 

lotes curve 

OU
TP

UT
 

t_l(min) number 

t_l(max) number 

t_l(mean) number 

Área dos lotes 

por quadra 
number 

Base land 
área (is-
land) 

 

Calcula A_i(min), 

A_i(max), A_i(mean) 

e a lista de todos A_i 

para o cruzamento 

analisado. 

IN
PU

T 

quadras Curve 

OU
TP

UT
 

A_i(min) number 

A_i(max) number 

A_i(mean) number 

A_i number 

Tare (is-
land) 

 

Calcula t_i(min), 

t_i(max) e t_i(mean) 

para o cruzamento 

analisado. 

IN
PU

T quadras curve 

áreas dos lotes 

por quadra 
number 

OU
TP

UT
 t_i(min) number 

t_i(max) number 

t_i(mean) number 

Base land 
area (in-
tersec-
tion) 

 

Calcula A_is para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T quadras e áreas 

das vias internas e 

externas 

curve, brep 

OU
TP

UT
 

A_is number 

Tare (in-
tersec-
tion) 

 

Calcula t_is para o 

cruzamento analisado 

IN
PU

T Áreas das vias 

internas e 

externas 

curve 

OU
TP

UT
 

t_is number 

Network 
length (in-
terior) 

 

Calcula l_i para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T 

rede interna Curve 

OU
TP

UT
 

l_i number 
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Network 
length 
(exterior) 

 

Calcula l_e para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T 

rede externa curve 

OU
TP

UT
 

l_e number 

Gross 
floor area 

 

Calcula F (min), 

F(max), F(mean) e a 

lista de todos F_i para 

o cruzamento 

analisado. 

IN
PU

T curvas dos 

pavimentos por 

lote 

curve 

OU
TP

UT
 

A_i(min) number 

A_i(max) number 

A_i(mean) number 

A_i number 

Network 
density 

 

Calcula N para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T 

l_i number 

l_e number 

A_is number 

OU
TP

UT
 

N number 

Bulding in-
tensity 
(lot) 

 

Calcula FSI_l(min), 

FSI_l(max) e 

FSI_l(mean) para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T F_l number 

A_l number 

OU
TP

UT
 

FSI_l(min) number 

FSI_l(max) number 

FSI_l(mean) number 

Building in-
tensity (is-
land) 

 

Calcula FSI_i(min), 

FSI_i(max) e 

FSI_i(mean) para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T 

curvas dos 

pavimentos por 

quadra 

curve 

A_i number 

OU
TP

UT
 

FSI_i(min) number 

FSI_i(max) number 

FSI_i(mean) number 

Building in-
tensity (in-
tersec-
tion) 

 

Calcula FSI_is para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T 
curvas dos 

pavimentos 
curve 

A_is number 

OU
TP

UT
 

FSI_is number 

Compac-
tness (lot) 

 

Calcula GSI_l(min), 

GSI_l(max) e 

GSI_l(mean) para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T 

edificações por 

lote (projeções) 
curve 

A_l number 

OU
TP

UT
 GSI_l(min) number 

GSI_l(max) number 

GSI_l(mean) number 

Compac-
tness (is-
land) 

 

Calcula GSI_i(min), 

GSI_i(max) e 

GSI_i(mean) para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T 

edificaçõeses por 

quadra 

(projeções) 

curve 

A_i number 

OU
TP

UT
 

GSI_i(min) number 

GSI_i(max) number 

GSI_i(mean) number 

Compac-
tness (in-
tersec-
tion) 

 

Calcula GSI_is para o 

cruzamento analisado 

IN
PU

T 

edificações por 

lote (projeções) 
curve 

A_is number 

OU
TP

UT
 

GSI_is number 

Quadro 17 – Componentes do Grasshopper 3D criados para cálculo dos indicadores de densidade. 

Fonte: acervo do autor. 
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Nome Cápsula Descrição 
 Input/Output 

 Parâmetro Tipo 

permeabi-
lidade 

 

Calcula p para o 

cruzamento analisado. 

IN
PU

T 

ponto central point 

rede interna curve 

rede externa curve 

OU
TP

UT
 

p number 

Quadro 18 – Componente do Grasshopper 3D criado para cálculo do feature de permeabilidade. Fonte: acervo do autor. 

Nome Cápsula Descrição 
 Input/Output 

 Parâmetro Tipo 

Conforto 
térmico 
aproxi-
mado 

 

Calcula CT para o 

cruzamento analisado, 

de acordo com os seus 

features de densidade. 

IN
PU

T 

features number 

OU
TP

UT
 

output number 

Quadro 19 – Componente do Grasshopper 3D com a rede neural treinada para o cálculo aproximado do índice de con-

forto térmico. Fonte: acervo do autor. 



 
 

 

 


