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The Banco de Dados sobre Projetos Urbanos (BADU) is a product that has being constantly developed by the 
insertion of articles related to the term “Urbans Projects” found in brazilian and internacional architecture and 
urbanism magazines. It offers - trough data association and filtration - many possibilities of informations 
analisys, by the users, about “Urban Projects”. 

Banco de Dados, Projetos Urbanos , Arquitetura e Urbanismo. 
 
O Banco de Dados sobre Projetos Urbanos (BADU) constitui-se num dos produtos da pesquisa intitulada 
"Projetos Urbanos e cidade: conceitos, discursos e práticas", desenvolvida no PROURB/FAU/UFRJ, 
dentro do LAPU (Laboratório de Projetos Urbanos e Cidade) e financiada pelo CNPq. Sua importância 
ultrapassa o escopo desta pesquisa, podendo ser utilizado amplamente por outras pesquisas sobre temas 
afins, inclusive através da internet. 

O BADU é um produto em constante desenvolvimento, sendo alimentado tanto por novas revistas, 
como pelas novas edições dos títulos já cadastrados.  

Destina-se a criar e sistematizar um acervo no qual estejam catalogados os artigos relativos ao tema 
"Projetos Urbanos", publicados nas revistas especializadas em arquitetura e urbanismo, com o objetivo de 
se constituir numa importante fonte de consulta para pesquisadores e interessados no tema. Poderá 
oferecer aos seus usuários inúmeras possibilidades de análise das informações nele contidas, através de 
filtragens e associações de dados, oferecendo subsídios para compreensão de como a temática dos 
Projetos Urbanos vem se dando internacionalmente assim como seus rebatimentos no Brasil. 

O trabalho de atualização é feito permanentemente, através de pelo menos três frentes de atuação, 
sendo essas: a pesquisa das novas edições dos títulos já inseridos no Banco de Dados; a inclusão de 
novos títulos e a revisão periódica da ficha para catalogação dos artigos. Sendo um produto idealizado 
dentro de um projeto de pesquisa é resultado de uma reflexão teórica acerca da temática dos projetos 
urbanos e da cidade contemporânea.  

A consulta ao Banco pode ser feita através da simples verificação de cada registro, na própria tela do 
computador ou imprimindo os registros e através de relatórios. 

As buscas podem ser feitas através da seleção de apenas um dos campos de preenchimento da ficha 
ou da associação de dois ou mais, ou através de palavras-chave. Deste modo, sem que seja necessário o 
usuário do Banco de Dados verificar registro por registro aqueles que lhe interessam, é possível se fazer 
a seleção automaticamente, oferecendo ainda a possibilidade de produzir estatísticas e gráficos a partir 
das informações obtidas nas buscas. 




