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ABSTRACT

NASCIMENTO, V. A. Permeable boundaries between architecture and  
biology: digital design processes. 2015. 200 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de  

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

 
The research aims to study the interrelationship between the contemporary  

architecture design processes, mediated by computer technology and the  

biology processes, with a view under the concepts of ecology, supported on system 

theory and cybernetics. The analyzes aim to relate issues on the spheres of theory 

and practice, within the observation of design processes, through the following 

steps: 1. Introduction and understanding of the current paradigm shifts in biology,  

ecology and computer science, which directly holds the modes of producing  

information in architecture digital design processes; 2. Thoughts on cybernetic  

theory and complex systems like links between biological processes and  

architectural design processes, with implications in emergence and innovation in  

architecture 3. Analyses of study cases about design processes and digital  

production integration recurrent from the interrelationship between architecture 

and biology.

Keywords: design processes, biological processes, contemporary architecture, 

computer technology, cybernetics and complex systems.



RESUMO 

 

NASCIMENTO, V. A. Fronteiras Permeáveis entre a arquitetura e a biologia: proces-
sos de projeto digital.  2015. 200 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Arquitetura e  
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

A pesquisa visa a estudar as inter-relações1 entre os processos de projeto da  

arquitetura contemporânea, mediados por tecnologia computacional, e os proces-

sos da biologia, com o olhar sob os conceitos da ecologia, apoiados na teoria dos 

sistemas e na cibernética. As análises pretendem relacionar questões de âmbitos 

teórico e prático, dentro da observação dos processos de projeto, por meio das 

seguintes etapas: 1. Introdução e compreensão das atuais mudanças de paradigma 

nas áreas da biologia, ecologia e ciência da computação, que influenciam direta-

mente os modos de produção de informação nos processos de projeto digital em 

arquitetura; 2. Reflexões sobre a teoria da cibernética e sistemas complexos como 

costuradores dos processos biológicos aos processos de projeto de arquitetura, 

com implicações em emergência e inovação em arquitetura e 3. Análises práticas 

da integração de processos de projeto e produção digitais recorrentes das inter-

relações da arquitetura com a biologia.

Palavras-chave: processos de projeto, processos biológicos, arquitetura contem-

porânea, tecnologia computacional, cibernética e sistemas complexos. 

1  Usa-se o termo “inter-relação”, nesta dissertação, para designar a mutualidade entre os processos da 
arquitetura e os da biologia, ou seja, para designar as interações entre as duas grandes áreas, além das suas 
referências, semelhanças e comparações, sinônimos provenientes do termo “relação”. Fonte: HOUAISS, 2001
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PREFÁCIO

A arquitetura e o design passaram a fazer parte da minha vida no momento em 

que me dei conta que a linguagem não verbal comunicava tanto quanto a verbal, e 

que a comunicação por símbolos, representações, objetos e espaços me instigava. 

A busca incessante pela compreensão deste universo sem palavras em espaços 

me motivou à graduação em arquitetura e urbanismo, pela Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas. O dinamismo das informações, aliado aos espaços e à co-

municação, me levou à busca de estudos mais aprofundados em design gráfico e 

design de multimídia, com o mestrado profissionalizante pelo Istituto Europeo Di 

Design (IED) de Turim, Itália. Esta experiência, de 2000 a 2001, colocou-me diante 

do universo dos sistemas complexos, mediados por interfaces interativas virtuais, 

software de modelagem tridimensional - Rhinoceros - e inter-relações com a bio-

logia, estas introduzidas em seminários e palestras junto à Universitá Degli Studi 

di Firenze pelo arquiteto e professor italiano Paolo Portoghesi e via programa de 

especialização de Biônica em Design de Produto, pelo IED de Milão.

A afinidade com a complexidade emergiu destas experiências não-lineares. A pes-

quisa estimulou-me à aplicação e verificação na prática. Deste modo, ao longo de 

onze anos me dediquei à atividade profissional como arquiteta e designer e o aper-

feiçoamento dos meus conhecimentos práticos se deu, primeiramente, prestando 

serviços a escritórios de pequeno porte em arquitetura e design gráfico, passando 

por empresa de grande porte na área de gestão em design e, posteriormente, em 

escritório próprio, aprimorando meus conhecimentos em pesquisa e gestão, por 

meio de cursos, especializações e MBA, dando-me bagagem para ministrar aulas 
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e palestras em cursos livres, cursos técnicos e faculdades. A verificação dos meus 

conhecimentos práticos se deu por meio de concursos de arquitetura e design em 

diversas escalas, como projeto de design gráfico, de embalagem, mobiliário, inter-

face interativa e espaço de exposições.

A prática e a pesquisa tornaram-se, para mim, atividades cada vez mais indisso-

ciáveis, já que na pesquisa havia possibilidades de exploração, investigação e verifi-

cação independentemente das imposições condicionadas pelo mercado imobiliário 

e pela construção civil.  O que passou a me instigar é o modo como as complexi-

dades não-lineares ocorrem e como podem ser aplicadas na prática.

Nesse sentido, as investigações que relacionam a biologia com a arquitetura  

retornaram, quando da participação como aluna ouvinte da disciplina  

“Concepção Arquitetônica e Cultura Digital”, com a Profa. Dra. Anja 

Pratschke, pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanis-

mo do IAU - USP São Carlos. Os autores estudados, as discussões gera-

das em aula por meio de interlocuções junto aos alunos de diversas áreas,  

e as reflexões geradas pela elaboração de artigos ampliou e direcionou o  

interesse por esta pesquisa. Além da verificação que o tema da pesquisa  

é bastante discutido fora do País e atual no âmbito da arquitetura. 

A abordagem da biologia, no âmbito da arquitetura, apesar de ser alvo de estu-

do e discussão no passado e no presente, ainda ocupa um lugar tímido nas dis-

cussões acadêmicas brasileiras. Diante desse quadro, o acesso a livros e publicações 

periódicas nacionais, que tratassem especificamente de questões relacionadas di-

reta ou indiretamente ao tema, foi dificultado. Porém, o Projeto Universal intitulado  
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“Processos de projeto como sistemas complexos: conversação, organização e 

meios digitais”, financiado pelo CNPq e coordenado pela Profa. Orientadora Anja 

Pratschke, permitiu a aquisição de um conjunto importante e atual de livros sobre 

Processos de Projeto ligados às questões da pesquisa.

A busca pelas relações entre arquitetura e biologia partiu de dados históricos dos 

primórdios das relações existentes entre estas duas grandes áreas, para que se 

pudesse compreender as entradas da biologia na arquitetura, suas relações, car-

acterísticas e temporalidades, de modo a se definir o recorte desta pesquisa. Foi 

a partir das reflexões geradas pela apresentação do exame de qualificação, soma- 

das às considerações apresentadas pela correspondente banca, que foi possível en-

fatizar o que seria importante para a pesquisa e o que deveria ser descartado. O 

recorte da pesquisa, introduzido neste exame, foi reforçado, concentrando-se no 

modo como as informações são produzidas, organizadas e inter-relacionadas em 

processos de projeto que se relacionam com os processos da biologia, costurado 

pelos sistemas complexos.  

A dissertação foi motivada, de certo modo, pela leitura do livro “De Máquinas e 

Seres Vivos. Autopoiesis – A Organização do Vivo”, originalmente publicado em 

1994 pelos biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela, como introdução 

dos processos da biologia relacionada ao universo dos processos da arquitetura. 

A condição de máquina viva, dada aos seres vivos, pelos biólogos, apresenta uma 

abordagem de como se dá a organização em sistemas dinâmicos. Esta organização 

é tratada, pelos biólogos, em relação ao modo como se comportam, como trans-

mitem informações e como se relacionam. Esta publicação e outras de Humberto 
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Maturana e Francisco Varela, tecidas com autores da Teoria da Cibernética e Teoria 

Geral dos Sistemas, dá a base teórica para esta pesquisa com a relevância no modo 

como as informações são produzidas, inter-relacionadas e organizadas nos sistemas 

dinâmicos, tanto em biologia como em arquitetura, analogamente.

Para o melhor entendimento das inter-relações destas teorias, as quais contêm 

a autopoiese proveniente da biologia, com a dinâmica dos sistemas arquitetôni-

cos gerados por processos de projeto digital, foi necessário estudar as bases  

tecnológicas contemporâneas em que elas se inserem. Isso permitiu compreender 

a permeabilidade informacional e organizacional que transita entre os processos 

de projeto digital da arquitetura e os da biologia, de modo a propor uma inter e 

transdisciplinaridade entre estas duas grandes áreas do conhecimento. Por isso, 

o interesse em tecnologias computacionais e suas abrangências - mais especifica-

mente as tecnologias que envolvem algoritmos genéticos, as quais abraçam áreas 

multidisciplinares, dentre elas a arquitetura.

Um conjunto de atividades ao longo destes anos de desenvolvimento de pesqui-

sa contribuiu significativamente para o com o amadurecimento da dissertação 

e com o meu como pesquisadora. Dentre elas, a participação como professora  

colaboradora em estágio no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), ofereci-

do pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo, junto à disciplina 0744 Informática na  

Arquitetura II, coordenada pela Profa. Dra. Anja Pratschke, foi de extrema  

importância para explorações e verificações da temática da pesquisa, no que tange ao  

desenvolvimento de processos de projeto por códigos, em relação à sua  

aplicação no ensino universitário. O estágio permitiu o diálogo direto com os  
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discentes perante os recursos das tecnologias eletrônicas e digitais no  

desenvolvimento de processos de projeto, tendo como observações resultantes 

desta prática as dificuldades dos alunos em projetar com software de algoritmos 

generativos, sendo a sua compreensão e aplicação facilitadas por meio de trabalho 

colaborativo.

Somado ao estágio, a minha imersão no grupo de pesquisa Nomads.usp,  

coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Tramontano e Profa. Dra. Anja Pratschke, que  

desenvolve a linha de pesquisa Processos de Design e da qual esta dissertação faz 

parte, contribuiu significativamente para o enriquecimento e amadurecimento deste 

mestrado em diversos sentidos. As atividades desenvolvidas ao longo desta disser-

tação de mestrado incluem a interlocução entre pesquisadores de diversas áreas e 

seus projetos, desenvolvidos por este grupo, a participação como editora e revisora 

da revista acadêmica V!RUS, a participação junto ao Projeto Territórios Híbridos, a  

organização do evento OCUPA! e dos experimentos SLICE junto à ação social  

Fabricação Digital, pertencente ao Projeto T-Híbridos. 

A interdisciplinaridade do grupo de pesquisa e a revista V!RUS permitiu uma  

importante troca de conhecimento com instituições de ensino e pesquisadores ao  

redor do mundo, por meio de artigos, entrevistas, atividades e projetos de  

pesquisa de diversas áreas do saber reforçando a sua importância como fonte de 

enriquecimento do saber. 

A temática do Projeto Territórios Híbridos tem como objetivo a construção  

coletiva de espacialidades híbridas – combinando as instâncias concreta e virtual 
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– em territórios urbanos através de ações culturais, concebidas a partir de quatro 

eixos temáticos: Imagem, Som, Corpo e Espaço. A participação no projeto foi  

crucial para a compreensão e análise do ambiente híbrido dentro do âmbito dos 

processos de projeto digital e das suas relações com ações socioculturais. Além  

disso, a participação em ações culturais, desenvolvidas nos eixos temáticos Imagem, 

Som e Corpo, serviu de base para o desenvolvimento do evento OCUPA! e da ação  

cultural Fabricação Digital [FabDig], a qual faz parte do eixo Espaço.  A FabDig  

corresponde a um projeto diretamente vinculado ao tema desta dissertação e visa 

sobretudo explorar e compreender o processo de criação em arquitetura e design 

auxiliado por software de algoritmos generativos e técnicas de fabricação digital e, 

como resultado deste processo, gerar um produto – um pavilhão temporário a ser 

implantado na praça das mangueiras, junto ao conjunto habitacional Waldomiro 

Lobbe Sobrinho - CDHU, em São Carlos. Os experimentos gerados desta ação social 

serviram não somente como reflexão, mas sobretudo como análise crítica de bases  

teóricas e práticas em processos e produção de projeto digital, modos de produção de  

informação, trabalho colaborativo, interdisciplinaridade e relações ecológicas  

socioculturais para o desenvolvimento desta pesquisa.
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INTRODUÇÃO

Diante do atual cenário de transformações ocorridas no planeta, que impactam 

diretamente a natureza e o ser humano e que têm como consequências as crises 

energéticas e ambientais, pode-se dizer que a arquitetura caminha em direção a 

mudanças e adaptações contínuas.

Neste contexto, a ecologia socioambiental, as tecnologias computacionais e os 

meios de produção atuais conduzem a uma mudança de paradigma de projeto de 

arquitetura baseado na natureza como inspiração formal para processos de projeto 

de arquitetura baseada na biologia e na natureza como uma fonte de coerentes 

inter-relações, de modo que a combinação e organização destas relações resultem 

em forma. 

De acordo com o pensamento do arquiteto e pesquisador Michael Weinstock: 

No mundo natural, forma e metabolismo têm relações muito diferen-
tes. Há uma complexa coreografia de energia e material que determina 
a morfologia das formas vivas, suas relações umas com as outras, e que 
conduz a auto-organização das populações e dos sistemas ecológicos.2 
(WEINSTOCK, 2008, p.27. Tradução nossa).

Desse modo, essa pesquisa visa analisar como se dá o desenvolvimento dos  

2  Do inglês: In the natural world, form and metabolismo have a very diferente relationship. There is an 
intricate choreography of energy and materials that determines the morphology of living forms, their relations 
to each other, and which drives the self-organization of populations and ecological systems.
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processos de projeto em arquitetura inter-relacionados com os processos da biolo-

gia, por meio de tecnologias computacionais, resultando daí obras e espacialidades 

arquitetônicas.

Parte-se da contemporaneidade em busca das relações dos processos de  

projeto digital da arquitetura com os da biologia. Este momento é marcado por um  

passado histórico e ainda latente, em que as macroestruturas, sejam elas  

biológicas, comunicativas, tecnológicas, arquitetônicas, entre outras, passam a ser 

analisadas com base nas microestruturas. Assim como o filósofo francês Pierre  

Lévy (data de nasc. 1956)3 (2000, p. 48) coloca: “(...) as técnicas moleculares  

reduzem os desperdícios e as rejeições ao mínimo”. De acordo com o argumento do 

filósofo, as estruturas de informação no espaço digital, composto por técnicas de  

microestruturas moleculares, compõem o cenário de representação de dados  

constituído por códigos precisos, por isso reduzem o desperdício e otimizam tempo. 

Estas técnicas moleculares podem ser encontradas em diversas disciplinas, dentre 

elas a arquitetura e a biologia. 

Informações uma vez representadas por desenhos, em processos criativos, hoje são 

representadas por códigos. Nos processos da biologia, transitou-se do estudo das 

formações biológicas para o estudo dos códigos que compõem estas formações, as 

quais, pode-se dizer, são relações dadas pelas informações moleculares

3	 	Pierre	Lévy	(1956):	é	francês	e	filósofo	da	cultura	virtual	contemporânea.	Leciona	no	Departamento	
de	Hipermídia	da	Universidade	de	Paris.	Especializou-se	em	abordagens	hipertextuais	e	após	sua	graduação,	
preocupou-se em analisar e explicar as interações entre Internet e Sociedade. Lévy também pesquisa a 
inteligência	coletiva	focando	em	um	contexto	antropológico.	Suas	pesquisas	se	concentram	principalmente	
na	área	da	cibernética.	Disponível	em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lévy> Acesso em  04 nov 2013.
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referidas filósofo Pierre Lévy. Na contemporaneidade em biologia, não só os códigos 

dotados de informações são estudados, mas também como eles são transmitidos, 

organizados e inter-relacionados em um movimento de dinâmicas transformações 

influenciadas pelo meio.

É no contexto das relações de organização, comportamento, dinâmicas e evolução 

das informações em processos de projeto, compositoras de espaços arquitetônicos, 

que o objeto maior da pesquisa se desenvolve, tendo as inter-relações dos proces-

sos dos sistemas biológicos como referências análogas aos sistemas da arquitetura.

O desenvolvimento dos processos criativos digitais está diretamente vinculado às 

tecnologias computacionais atuais, tornando-os indissociáveis da sua produção 

- assim como no desenvolvimento das estruturas vivas biológicas. À medida que 

informações genéticas são processadas, formas são produzidas. Indo além, as  

informações genéticas são processadas em dinâmicas transformações em função 

da sua interação com o meio em que estão inseridas. Considerando os sistemas 

arquitetônicos como dinâmicos, uma vez que interagem com o meio em que estão 

inseridos, eles se aproximam dos biológicos no momento em que estas dinâmi-

cas são consideradas no desenvolvimento dos processos criativos. Elas podem ser  

previsíveis, por simulações artificiais, e imprevisíveis à medida que são integrados 

seres vivos a estes processos. 

Portanto, à medida que as tecnologias computacionais passam a fazer parte dos 

processos criativos, elas acabam por complementar as investigações do arquiteto, 

no sentido da produção de variadas combinações em pouco tempo, dando a ele 
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a possibilidade de detecção de emergências. Considerando-se que as dinâmicas 

internas e externas aos sistemas arquitetônicos possam ser previstas e simuladas 

por meios digitais, cada vez mais avançados por simultaneidade de informações e 

precisos em qualidade de dados, tem-se que o constructo em ecologia socioambi-

ental pode ser desenvolvido de maneira mais rigorosa e dados correspondentes à 

elaboração deste constructo podem ser incorporados desde as etapas de processo 

de projeto. 

Para que estas inter-relações sejam construídas é necessário que o arquiteto  

esteja capacitado em realizá-las. O domínio das diversas áreas envolvidas, como 

a matemática, a ciência da computação, a biologia, entre outras, e as suas  

interações com o universo arquitetônico, será dado pelo trabalho transdisciplinar  

e colaborativo.

A hipótese inicialmente formulada nesta pesquisa de que os processos da biologia 

podem servir de métodos análogos de desenvolvimento de processos de projeto 

em arquitetura foi recortada e ao mesmo tempo demonstrado o seu desdobramen-

to, à medida que se verificou que os modos de produção, organização e evolução 

das informações em processos da biologia poderiam servir de critérios análogos 

aos de processos de projeto digital, e que processos da biologia evolutiva poderiam 

ser incorporados de modo real aos processos de projeto em arquitetura.

Verificou-se, por meio de estudos práticos, que os processos de projeto digital  

podem ser inter-relacionados com ambos os processos da biologia citados acima e 

que a adesão das tecnologias computacionais ao processo de criação e de produção, 
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somada à transdisciplinaridade e trabalho colaborativo, são cada vez mais indisso-

ciáveis das atividades projetuais do arquiteto contemporâneo.

De modo a amparar estes aspectos a estrutura desta dissertação está dividida em 

três capítulos, que se complementam:

O capítulo 1_A relevância da biologia na arquitetura introduz as relações da  

biologia com a arquitetura, tendo a tecnologia computacional como mediadora de 

ambos os processos. Mapeia algumas entradas capazes de dar suporte às inter- 

relações entre os processos da biologia e os de projeto digital de arquitetura,  

conduzindo o leitor em direção ao constructo em ecologia socioambien-

tal, sendo o cultural resultante das ações do anterior. O capítulo 1 embasa e  

orienta a seleção dos estudos de caso em processos de projeto digital analisados no  

capítulo 3. Esse capítulo está estruturado em dois itens principais e subitens. Os  

principais são: 1.1	Biologia,	uma	mudança	de	paradigma_Trata das mudanças de 

paradigma de um pensamento mecanicista a um pensamento compartilhado com 

os fluxos de informação da biologia, da ciência da computação e da ecologia, sob o  

âmbito da arquitetura mediada por tecnologias computacionais cada vez mais  

intuitivas, no contexto da informação e informatização; 1.2	Definições	e	Diálogos_ 
Busca compreender as definições e os diálogos que permeiam os termos e  

derivações da biologia, ecologia e sistemas, na esfera dos processos de projeto 

digital, sob o viés de teóricos e profissionais de arquitetura, biologia, ciência da  

computação, física, cibernética, entre outros. 
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O capítulo 2_Biologia do ponto de vista da Cibernética: emergência e  
inovação em processos de projeto de arquitetura discute a relevância da  

biologia evolutiva e as emergências provenientes destes processos a partir  

do ponto de vista da cibernética, dando embasamento às  

análises do conceito de emergência em processos de projeto  

digital, conduzindo a reflexões em direção às suas relações com a inova-

ção. O capítulo está estruturado em três itens principais e subitens. Os princi-

pais são: 2.1	Cibernética	e	Biologia:	 a	questão	da	emergência	em	processos	de	 
projeto, que introduz os conceitos da Cibernética de Segunda Ordem em processos  

biológicos, com ênfase nos sistemas alopoiéticos e autopoiéticos, que  

promovam a emergência na biologia, no design visual, na arquitetura e na vida  

artificial, por meio de análises teóricas, a fim de gerar reflexões críticas em  

processos de projeto e nortear o estudo de caso e o experimento  

discutidos no item seguinte; 2.2	 Cibernética	 e	 processo	 de	 projeto:	 
a questão da inovação, que propõe a leitura e as relações que  

diferenciam e aproximam dois estudos de caso, um da década de 1960 - 

o Fun Palace (1966), do arquiteto inglês Cedric Price e do ciberneticista  

Gordon Pask - e o outro do ano 2000 – Slice (2012), desenvolvido pelo grupo de  

pesquisa nomads.usp. Ambos tratam de processos projetuais socioculturais,  

mediados por tecnologia computacional, relacionados com os processos da  

biologia, no que diz respeito ao modo de produção de informação,  

organização e evolução; e 2.3 A emergência como inovação, que corresponde 

às análises conclusivas da comparação entre teoria e processos de projeto  

abordados nos itens anteriores. Por meio do cruzamento das informações  

resultantes, este item tem como objetivo a analisar criticamente as fases dos  
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processos de projeto de arquitetura em que as emergências, estudadas sob a 

ótica dos processos biológicos, podem ser destacadas como inovação e se as  

emergências de um processo inovador podem ser previstas. 

O capítulo 3_ Tecnologias aplicadas em processos de projeto sob o ponto de  
vista da biologia pretende discutir de que modo a prática em processos de projeto 

digital se faz, de acordo com a teoria da cibernética inter-relacionada com o modus 

operandi da biologia, e por quais meios e suportes tecnológicos computacionais é 

possível explorar a emergência e a ecologia, sob os domínios da sustentabilidade, 

provenientes dos processos projetuais. O capítulo está estruturado em quatro itens 

principais e subitens. Os principais são: 3.1	Diálogos	exploratórios	entre	processo	
de	projeto	inter-relacionados	com	a	biologia	e	a	lógica	computacional	algorítmi-
ca, que introduz a compreensão da lógica algorítmica aplicada em processos de  

projeto digital analogamente aos processos da biologia. Este item serve de embasa-

mento para a apresentação e estudo de centros de pesquisa e projetos envolvidos 

com esta temática a serem discutidos no próximo item; 3.2	Transmissão	da	lógica	
computacional algorítmica em processos de projeto, que apresenta uma reflexão 

sobre as diversas abordagens e possibilidades de estudo e aplicação de meios  

digitais algorítmicos em processos de projeto, sob a ótica da cibernética e da  

biologia, apresentados por três importantes centros de pesquisas e seus laboratóri-

os - Future Lab [ARS Electronica], na Áustria, Emergent Technologies and Design 

[AA], no Reino Unido e Senseable City Lab [MIT], nos Estados Unidos - nas áreas 

de artes, arquitetura e problemáticas urbanas; 3.3	 Prática	 e	 simulação:	 proces-
sos	 de	 projeto	 baseados	 na	 lógica	 computacional	 algorítmica, que mapeia três  

experiências em processos de projeto de arquitetura, na contemporaneidade,  
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mediados por tecnologias computacionais com base nos algoritmos, que sinalizam 

uma abordagem cibernética e similar aos processos da biologia, onde as relações dos 

fluxos de informações nos processos tornam-se sensíveis; e 3.4 Algoritmo genético em  

processo de projeto, que, por meio de teoria e prática, define os algoritmos  

genéticos em processos de projeto digital e introduz as tecnologias algorít-

micas e metodologias análogas aos processos da biologia evolutiva e reais da  

genética, através estudos de caso e do laboratório de pesquisa - Genetic Architecture  

Research Group, da Universidade Internacional da Cataluña [UIC].

As Conclusões [a permeabilidade] retomam criticamente os três capítulos, com 

a observação sobre novas proposições em relação ao ensino e ao desdobramento 

desta dissertação em tese de doutorado.
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As condições ambientais 
alteradas de hoje não podem 
mais ser dominadas com 
os recursos arquitetônicos 
do passado[...] Apesar de 
arquitetura hoje não cumprir 
a sua tarefa, é, no entanto, 
definitivamente a única 
profissão pacífica em que o 
pensamento sintético pode ser 
exercido em um grande projeto 
sem obstáculos [...] A relação 
entre a biologia e edifício 
está agora em necessidade 
de clarificação, devido às 
exigências reais e práticas. O 
problema do meio ambiente 
antes nunca foi uma ameaça 
à existência. De fato, é um 
problema biológico.4 (OTTO, 
1971, p. 7).

4   Do inglês: The altered environmental conditions of today can no longer be mastered with the 
architectural resources of the past […] Though architecture today does not fulfil its task, it is nevertheless 
the only decidedly peaceful profession in which synthetic thinking can be exercised on a large project without 
hindrance […] The relationship between biology and building is now in need of clarification due to real and 
practical exigencies. The problem of environment has never before been such a threat to existence. In effect, it 
is a biological problem
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Introdução

Os diálogos e aproximações entre as duas grandes áreas da Biologia e da Arquite-

tura há tempos são palco de discussão e análise. Como exemplo, na arquitetura  

moderna, existem expressões do interesse pela biologia declarada pelo arquiteto 

franco suíço Charles-Édouard Jeanneret-Gris, conhecido como Le Corbusier (1887-

1965)5, e relembrada pelo arquiteto inglês Philip Steadman (data de nasc. 1942)6, 

(1979, p.39), em sua obra seminal The Evolution Of Design: “Le Corbusier declarou 

a biologia como a grande nova palavra em arquitetura e urbanismo”7 (Tradução nos-

sa), em que comparações entre esqueletos e peles de animais são feitas em relação 

à estrutura e à vedação de um edifício na arquitetura, sendo que no século XVIII, 

este tipo de comparação já havia sido foco de análise comparativa. Estas relações 

traçam abordagens variadas e envolvem as atividades de arquitetos e designers 

além de, muitas vezes, atuarem mutuamente com biólogos, matemáticos, físicos, 

5   Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris) (1887-1965). Nasceu na Suíça francesa. Trabalhou no 
estúdio de Pierret em Paris, França de 1908-1909, depois por tempo breve no estúdio de Behrens, em Berlim, 
Alemanha.	Foi	o	arquiteto	mais	influente	e	brilhante	do	século	XX,	confrontável,	por	fecundidade	de	fantasia	
formal, somente com o pintor Pablo Picasso. Foi considerado um dos pioneiros da Arquitetura Moderna. Era 
também	pintor	abstracionista.	As	fases	de	atividade	de	Le	Corbusier	se	dividem	e	se	inter-relacionam	em	três	
partes:	produção	em	massa	de	habitação,	urbanismo	e	habitação	privada	sob	pilotis.	Foi	arquiteto	consultor	
da nova sede do Ministério da Educação do Rio de Janeiro, Brasil, projetado por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, 
Afonso	E.	Reidy	e	outros.	Ao	abandonar	o	seu	racionalismo,	o	qual	defendia	até	então,	passa	a	utilizar-se	de	
uma	modalidade	criativa	anti-racionalista,	refletida	na	sua	obra	Unidade	de	Habitação	de	Marselha	(1947-52),	
para a qual criou um complexo sistema de proporção, o Modulor, que se propagou. Dentre outras inúmeras 
importantes	obras	arquitetônicas	e	urbanísticas,	a	sua	última	foi	o	Carpenter	Art	Center,	na	Universidade	de	
Harvard, Estados Unidos, em 1963. (Fonte: PEVSNER, FLEMING, HONOUR, 1966, p. 383-384. Tradução nossa)
6   Philip Steadman (1942): é Arquiteto, Doutor em Ciências, Pesquisador Associado Principal 
da	 University	 College	 London	 –	 UCL,	 em	 Londres,	 no	 Instituto	 de	 Energia,	 pela	 Faculdade	 do	 Ambiente	
construído; Professor emérito de Estudos Urbanos e Estudos forma construída, na Faculdade do Ambiente 
Construído	pela	Bartlett	School	of	Architecture,	 Londres.	 [Disponível	em:	https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/
profile?upi=JPSTE93.	Acesso	em:	09	out.	2013]
7   Do inglês: Le Corbusier declared biology to be ‘the great new word in architecture and planning’.
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cientistas da computação, dentre outros profissionais e teóricos de áreas diversas. 

Além da arquitetura, a lógica da biologia passa a ser incorporada em máquinas e a 

tecnologia das máquinas usadas para análises de processos biológicos, sendo um 

novo paradigma em relação à era mecanicista. 

A união de diversas disciplinas com a biologia surge como necessidade de am-

pliação de conhecimento e informação em inúmeros campos de atuação. A com-

putação bioinspirada, por exemplo, utiliza o conhecimento das ciências biológicas 

para construir sistemas computacionais semelhantes aos seres vivos, como os  

algoritmos genéticos, a fim de ampliar o conhecimento não só em biologia, mas em 

outras áreas. Os algoritmos genéticos serão abordados com maior profundidade no 

capítulo 3 desta dissertação, sob o âmbito dos processos de projeto de arquitetura. 

A bioengenharia, por sua vez, tem a biologia como inspiração a fim de investigar 

processos e mecanismos encontrados na natureza como alternativa para resolução 

de falhas em projetos. (CARVALHO, 2003, p.2)8. 

Devido ao desenvolvimento das tecnologias computacionais, problemas 

e sistemas com maior complexidade passam a ser explorados e conce-

bidos de maneira mais aprofundada e precisa, inter-relacionando áreas 

de campos disciplinares distintos - assim como a arquitetura, a qual  

requer soluções multidisciplinares. A teoria dos sistemas vivos surge como  

teoria científica evolutiva para habilitar as pesquisas que integram biologia e  

8	 	 	André	Carlos	Ponce	de	Leon	Ferreira	de	Carvalho:	é	brasileiro,	cientista	da	computação,	Mestre		em	Ciência	
da	Computação.	Doutor	em	Engenharia	Eletrônica	e	Pós-doutor	pela	Universidade	do	Porto,	além	de	Professor	
Doutor	associado	do	Laboratório	de	Inteligência	Computacional	do	ICMC-USP	-	Instituto	de	Ciências	Matemáticas	
e	Computacionais	da	Universidade	de	São	Paulo.	Disponível	em:	<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/ 
visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4788511Y6>	Acesso	em:	10	nov.	2013.	

capítulo 1 : : A relevância da biologia na arquitetura 
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outras disciplinas (SWANSON e MILLER, 2013)9. Neste sentido, os sistemas vivos 

auxiliam as análises correlativas em auto-organização, evolução e otimização em 

processos de projeto de arquitetura.

Desse modo, o entrelaçamento entre biologia, arquitetura e ciência da computa-

ção pode proporcionar dados informativos precisos de todo um processo de pro-

jeto, uma vez que a relação entre conjunto e parte dos elementos que envolvem 

questões ambientais, estruturais, materiais e de planejamento são simultanea-

mente simulados, modificados, avaliados, analisados, verificados e revistos pré e 

pós-implementação, graças aos fluxos e inter-relações de informações geradas pe-

los sistemas computacionais, produzindo, ao final do processo projetual, informa-

ção e forma. 

Dentro deste contexto, o papel do arquiteto nos processos de desenvolvimento de 

projeto está sendo revisto. Este profissional passa a ter contato, cada vez mais fre-

quente, com as tecnologias digitais, por isso é necessária a colaboração de outros 

campos disciplinares, sobretudo da ciência da computação, a fim de preencher as 

lacunas advindas das características particulares da arquitetura virtual. (PRATSCHKE,

9	 	 Gale	Alden	Swanson	(1939	-	2009):	foi	um	teórico	organizacional	norte-americano	e	professor	de	
contabilidade	da	Universidade	Tecnológica	Tennessee,	conhecido	por	suas	teorias	de	contabilidade	com	base	
na	teoria	sistemas	vivos	de	James	Grier	Miller.	Disponível	em:	<http://en.wikipedia.org/wiki/G._A._Swanson>	
Acesso	em	20	ago	2013.	Tradução	nossa.		James	Grier	Miller	(1916	–2002):	foi	um	biólogo	norte-americano,	
pioneiro em ciência de sistemas, que originou o uso moderno do termo “ciência do comportamento”. Fundou 
e	dirigiu	o	multidisciplinar	Mental Health Research Institute, na Universidade de Michigan  e deu origem a 
Teoria dos Sistemas Vivos – Living Systems Theory	(LST).	Disponível	em:	<http://en.wikipedia.org/wiki/James_
Grier_Miller>	Acesso	em	20	ago	2013.	Tradução	nossa.	
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 2002, p. XVII). A biologia surge como disciplina aglutinadora dos processos que  

envolvem arquitetura, ciência da computação e ecologia. A criação de  

sistemas computacionais para a arquitetura com base na biologia requer, portanto, o  

desenvolvimento de novas formas de gerar e representar projetos e de avaliar o 

desempenho de diferentes disciplinas, coletivamente.

Cada vez mais, processos de projeto em arquitetura compartilham os fluxos de  

informação da biologia. A era mecanicista está-se movendo para uma era evolu-

tiva, em que o especialista deixa de ser o centro das atenções, o sistema colabora-

tivo passa a ter mais sentido e processos mais enrijecidos se tornam mais fluidos,  

assim como demonstrado na figura 01, em que especialistas da biologia e arquite-

tura trabalham em conjunto.

 
Figura 01. Biólogo e ar-

quiteto traba-lham juntos 
em projeto de arquitetura 

bio-inspirado no ano de 
2011. Werner Nachtigall, 

à esquerda, é biólogo e 
físico, considerado pioneiro 

em biônica na Alemanha 
e Göran Pohl, à direita, 

é arquiteto e urbanista, 
professor de design, con-

strução e planeamento na 
Universidade de Ciências 
Aplicadas de Saarlan, na 

Alemanha. Foto: Claus 
Kiefer/Becker&Bredel. 

Revista online Bauwelt, p. 
14, 2011. Disponível em: 

<www.bauwelt.de>  Acesso 
em: 04 nov. 2013.
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O objetivo deste capítulo é, portanto, o de contextualizar o recorte da pesquisa na 

esfera das mudanças de paradigma de processos de projeto, da tecnologia e da 

ecologia relacionado com a biologia, além de esclarecer as definições de termos 

provenientes desta área de conhecimento que permeiam a arquitetura, por meio 

de diálogos entre teóricos e profissionais correlatos às duas áreas.

Assim como na biologia, quando se trata de processos de projeto de arquitetu-

ra, várias abordagens e análises podem ser consideradas. Pode-se analisá-los sob 

o aspecto do desenvolvimento criativo, sob o aspecto formal, dos processos de 

produção, materialidade, tempo, impactos no meio ambiente, sob a ótica do con-

forto térmico, acústico, entre outros. 

Nesta pesquisa pretende-se analisar os processos de projeto em arquitetura que 

se inter-relacionam com a biologia sob o ponto de vista dos fluxos de informações. 

O que interessa é o olhar sobre as relações entre sistemas e as informações que o 

processo de projeto digital pode fornecer, ou seja, aquele que tem em seu cerne 

o desenvolvimento de projetos arquitetônicos com o uso de tecnologias computa-

cionais. Além deste, o olhar sobre como o constructo ecológico socioambiental é 

facilitado e estimulado pelo uso destas tecnologias, sendo os sistemas complexos o 

fio condutor desta complexa malha de relações.



37

 1.1 [Biologia, uma mudança de paradigma]

Vive-se atualmente num momento em que a tecnologia passa por grandes trans-

formações tanto na esfera da comunicação, como da espacialidade. Segundo o  

filósofo francês Pierre Lévy, as tecnologias evoluíram de uma transmissão molar 

para molecular: 

Em oposição às tecnologias molares que consideram as coisas no ataca-
do, em massa, às cegas, de maneira entrópica, as tecnologias molecu-
lares abordam de maneira bem precisa os objetos e os processos que 
elas controlam. Afastam-se da massificação. Ultrarrápidas, bastante 
precisas, agindo na escala da microestrutura de seus objetos, da fusão 
fria à supercondutividade, das nanotecnologias à engenharia genética, 
as técnicas moleculares reduzem os desperdícios e as rejeições ao míni-
mo. (LÉVY, 2000, p. 48)

Sob o ponto de vista de Pierre Lévy, podem-se traçar analogias entre a transmissão 

molecular de informações e a biologia molecular. A seleção natural ocorre de  

maneira espontânea, enquanto que a biologia molecular permite a manipulação 

de genes com o surgimento de novas espécies, sem alteração das suas carac-

terísticas. Já a nanotecnologia permite a alteração da estrutura da matéria. Isto 

revela o avanço da tecnologia em termos de precisão e controle rumo ao aper-

feiçoamento das informações e otimização de processos. Na figura 02 destaca-se a  

investigação precisa da estrutura de um carvalho carbonizado e seus cromossomos,  

graças à microscopia eletrônica de alta resolução, aplicada pelo grupo de pesquisa  

Ultrastructure do departamento de Biologia da Ludwig-Maximilians Universidade
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de Monique10. Este aperfeiçoamento se dá pela interpolação de diversas disciplinas, 

que se auto-organizam, enriquecendo o conjunto, como indicado na figura 03, por 

meio da interdisciplinaridade entre a biologia e arquitetura. Surgem, assim, áreas 

derivadas da soma de disciplinas como a bioengenharia, bioinformática, computa-

ção bio-inspirada, a biotecnologia, entre outras.

 
Figura 02. Carvalho carbonizado de um 
assentamento da idade do Bronze. A 
parte condutora de água da madeira é 
constituída por longos tubos de  
diferentes espessuras. (Tradução 
nossa). Foto: AG Ultrastructure  
Research, Biocenter da LMU de  
Munique. Fonte: Revista online  
Bauwelt, 2011. Disponível em: <http://
www.bauwelt.de/themen/bilder/ 
Aus-der-Roboterwerkstatt-2119749.
html> Acesso em: 04 nov. 2013.

 

Figura 03. Estrutura de pavilhão 
gerada por algoritmos matemáticos 
simulando o crescimento das folhas. 
Foto: Nex Architecture, London. Fonte: 
Revista online Bauwelt, p. 19, 2011. 
Disponível em: <www.bauwelt.de> 
Acesso em: 04 nov. 2013.

10	 	Grupo	de	pesquisa	em	Ultra-Estrutura	da	Ludwig-Maximilians	Universidade	de	Monique,	coordenado	
pelo Prof. Dr. Gerhard Wanner. Disponível em: <http://www.en.botanik.bio.lmu.de/research/wanner/index.
html> Acesso em: 04 nov. 2013.
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Segundo o designer Hugh Dubberly11 (2008), os grandes avanços na biologia têm 

ocorrido em relação à informação, ou seja, parte do interesse dos pesquisadores 

desta área está concentrado em como se dá a transmissão de informações em or-

ganismos, quais são seus códigos genéticos, como são mapeados, reproduzidos e 

transmitidos, entre outros interesses. A analogia da atividade de design com a bio-

logia, sob este ponto de vista, é afirmada por Dubberly (2008, p.1): “Cada vez mais 

design divide com biologia o foco no fluxo de informação, nas redes de atores que 

operam em muitos níveis e na troca de informações necessárias para equilibrar co-

munidades dos sistemas”12 (Tradução nossa). Esta rede de atores e a troca de infor-

mações delineia um caráter de trabalho colaborativo e em constante atualização, 

uma vez que pressupõe o equilíbrio dos agentes de trabalho envolvidos.

Na arquitetura, pode-se dizer que a complexidade dos projetos arquitetônicos gera 

grandes fluxos de dados. Com o incremento dado pelas mídias digitais e tecnologias 

computacionais a complexidade de troca de informações entre a rede de interve-

nientes das diversas disciplinas, com as quais o arquiteto interage ao longo do ciclo 

de vida do projeto, pode ser melhor controlada, tornando o processo mais consis-

tente. Mais do que isso, pode promover a resolução de problemas e fazer emergir 

questões de projeto ocultas sob muitos pontos de vista, articulando o conhecimen-

to das diversas disciplinas. A emergência de reflexões provenientes de pontos de 

vista variados pode ser associada aos sistemas que são observados por todos os 

mediadores envolvidos num determinado processo e não apenas por um observa-

dor externo a ele. Em 1.2 Definições e Diálogos, neste capítulo, serão discutidos os 
11	 	 	 Hugh	 Dubberly:	 é	 designer,	 professor	 e	 Mestre	 em	 Design	 Gráfico	 pela	 Universidade	 de	 Yale.	
Disponível em: <http://www.dubberly.com/about> Acesso em 08 out 2011. Tradução nossa.
12   Do inglês: Increasingly design shares with biology a focus on information flow, on the networks of 
actors operating at many levels and exchanging the information needed to balance communities of systems.
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diálogos que envolvem a cibernética e a arquitetura. A cibernética, como ciência 

dos sistemas observados e em observação, pode trabalhar como suporte teórico e 

de análise para estas questões. 

Outro aspecto da mudança de paradigma do mecânico ao biológico está relacio-

nado aos mecanismos de funcionamento das indústrias. Sabe-se que na natureza 

todo o lixo gerado é transformado em resíduos; a este fenômeno se pode chamar 

de ciclo fechado e que se auto organiza. Ao longo dos tempos, a indústria encontra 

neste modelo uma forma de se organizar, produzir e reciclar os resíduos gerados 

por ela. À medida que investe em tecnologia, materiais e máquinas, a indústria 

passa a ter condições de implementar os princípios de organização da natureza em 

seus processos e produtos, mudando o padrão de indústria manufatureira para in-

dústria ecológica. O termo indústria ecológica é usado desde a década de 1970 para 

designar analogias em sistemas industriais com sistemas encontrados na natureza. 

Segundo o editor norte-americano Kevin Kelly (data de nasc. 1952)13 (1994, p. 156), 

o industrial Hardin Tibbs14 aplica o termo indústria ecológica como um novo para-

digma em processos industriais: “para modelar a concepção sistêmica da indústria 

sob a concepção sistêmica do sistema natural”, para que “possamos não apenas 

melhorar a eficiência da indústria, mas também encontrar formas mais aceitáveis 

de interagir com a natureza”15 (Tradução nossa). Pode-se dizer que a concepção 

sistêmica que a indústria incorpora da natureza refere-se à otimização de energia 

13	 	 	Kevin	Kelly	(1952):	é	norte-americano,	editor	e	fundador	da	revista	WIRED.	Disponível	em:	<http://
kk.org/biography.php> Acesso em: 10 nov. 2013.
14   Hardin Tibbs: é designer industrial, Mestre em ciência da gestão, escritor, pesquisador e consultor.  
Disponível em: <http://www.hardintibbs.com/wp-content/uploads/2009/05/tibbs_indecology.pdf> Acesso 
em 10 nov 2013.
15    Do inglês: to model the systemic design of industry on the systemic design of the natural system so that 
we could not only improve the efficiency of industry but also find more acceptable ways of interfacing it with nature. 
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e consumo de material em seus processos de produção e descarte consciente dos 

seus resíduos. Assim como na indústria, questões ecológicas também estão dire-

tamente ligadas à arquitetura. Porém, na arquitetura a preocupação ocorre não 

somente no âmbito ambiental, mas também no social, econômico e cultural, desde 

a concepção do projeto arquitetônico. Pode-se dizer que a ecologia é analisada em 

vários níveis de relação homem-natureza e que estes níveis se iniciam nos proces-

sos de projeto, paralelamente às análises de uso e ocupação do solo, uma vez que 

impactos ambientais, socioeconômicos e culturais ocorrem no entorno da obra, 

passando pela produção, construção e desmanche. 

A necessidade de criação de conceitos mais abrangentes das relações entre homem, 

natureza e ambiente construído, é pauta de discussão de longa data. O arquiteto 

austro-húngaro Frederick Kiesler (data de nasc. 1952)16 (1939, p.61), cunhou o ter-

mo “correalismo” (do inglês correalism) para expressar as inter-relações entre inte-

gração e desintegração oriundos dos meios naturais e artificiais: “O termo correa-

lismo expressa a dinâmica da interação contínua entre o homem e seus ambientes  

naturais e tecnológicos”17 (Tradução nossa), como exemplificado na figura 04. 

16	 	 	Frederick	Kiesler	(1890-1965):	era	austro-húngaro,	estudou	na	Academia	de	Belas	Artes	em	Viena	e	
trabalhou como arquiteto com a licença de arquiteto recebida pelo estado de Nova Iorque. Disponível em: < 
http://www.kiesler.org/cms/index.php?lang=3&idcat=16> Acesso em 10 nov 2013.
17   Do inglês: The term “correalism expresses the dynamics of continual interaction between man and 
his natural and technological environments.
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Figura 04. Diagrama de Frederick Kiesler para 
representar o “correalismo”. “Homem = heredi-
tariedade + ambiente. Este diagrama expressa a 
ação contínua do ambiente sobre o homem e a 
interação contínua de suas partes constituintes em 
uma outra”. Fonte: KIESLER, p. 60, 1939. Tradução 
nossa.

A ideia de integração e desintegração remete à questão da vida útil tanto do meio 

natural, quanto do artificial, ou seja, de seus ciclos de vida, que oferecem uma  

perspectiva ecológica. 

Quanto ao paradigma da biologia no âmbito da ecologia em arquitetura, pode-

se dizer que a observação e o mapeamento das relações moleculares ou gené-

ticas provenientes dos processos biológicos podem servir como método análogo 

para o mapeamento de questões ecológicas que se inter-relacionam com os de 

processos de projeto de arquitetura. Podem-se citar como exemplo os processos 

morfo ecológicos, inspirados na morfogênese, proveniente da biologia. Na mor-

fogênese, a estrutura da forma de seres vivos continuamente se transforma pela  
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capacidade adaptativa dos mesmos, emergindo outras estruturas. A morfo ecolo-

gia em arquitetura preocupa-se com as características estruturais e performáticas 

próprias dos materiais e com suas adaptações ao ambiente em que estão inseridos. 

(MENGES, 2006)18, como exemplificado na figura 05. 

Figura 05. 3D Spacer Textile Composites, de Nico Reinhardt e HfG Offenbach, 2006-07. Este projeto investiga a 
auto-organização dos materiais sob a influência de forças extrínsecas ou manipuladas. Fotos: Achim Menges. 
Fonte: Revista Architectural Design – Versatility and Vicissitude, em Environmental Intensifiers, p. 88-95, 2008.

O conhecimento mais aprofundado destas características torna-se quesito indis-

sociável dos processos de projeto, pois podem proporcionar informações dos com-

ponentes dos materiais, seu comportamento perante o meio ambiente, definir os 

sistemas estruturais mais adequados ao projeto, tipos de produção e construção 

mais apropriados, construindo, assim, diretrizes ecológicas ambientais de projeto.

18	 	 	Achim	Menges	(data	de	nasc.	1975):	é	arquiteto	pela	Architectural	Association	(AA)	de	Londres,	
Inglaterra	 onde	 lecionou	 no	 curso	Master	 de	 Tecnologias	 Emergentes	 e	 na	 Pós-Graduação	 em	 Design.	 É	
professor	da	Universidade	de	Stuttgart	e	diretor-fundador	do	Instituto	de	Design	Computacional.	Foi	professor	
visitante	em	Arquitetura	na	Escola	de	Pós-Graduação	em	Design	da	Universidade	de	Harvard.	Sua	prática	e	
pesquisa	atuais	se	concentram	em	projeto	morfogenético	e	design	computacional,	engenharia	biomimética	
e	construção	assistida	por	computador.	Disponível	em:	<	http://www.bartlett.ucl.ac.uk/architecture/events/
achim-menges-lecture> Acesso em: 18 nov. 2013.
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Somado a estes procedimentos, considera-se a relevância dos processos com-

putacionais como elementos criativos incorporados aos processos de projeto  

arquitetônico, para que as complexas inter-relações entre os meios natural e arti-

ficial sejam visíveis, manipuladas e simuladas. Este é um dos exemplos em que as 

relações com a biologia pode proporcionar analogias em processos de projeto ar-

quitetônico preocupado com a elaboração de um constructo ecológico ambiental. 

Em Definições e Diálogos, deste capítulo, serão discutidos os termos referentes à 

ecologia e o seu contexto em arquitetura. 

1.1.1 Biologia e processos de projeto: mudança de paradigma na arquitetura

A mudança de paradigma do modelo mecanicista para o biológico está direciona-

da, nesta pesquisa, ao enfoque na transmissão de informações em organismos, 

no mapeamento dos seus códigos genéticos, como estes são reproduzidos, evoluí-

dos e transmitidos de acordo com o seu comportamento, ou seja, nas relações de 

como os organismos vivos se organizam perante sua própria evolução e diante de  

alterações, sejam elas do meio em que está inserido ou do seu código genético. 

O avanço do estudo das formas das estruturas biológicas para o estudo dos códigos 

informacionais que estas formas carregam e as relações entre si e com o meio é 

possível devido a avanços da tecnologia computacional de software e hardware. 

Estas relações de informação e comportamento são transpostas então para diver-

sas áreas do conhecimento, incluindo a arquitetura. Desse modo, as mudanças de 
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paradigma da arquitetura se concentram na passagem de uma arquitetura preocu-

pada com a geometria, ou seja, com a forma, para uma arquitetura interessada nos 

processos de produção de informação, no âmbito dos processos projetuais.

Como exemplo de mudança de paradigma na arquitetura têm-se os processos de 

projeto dos arquitetos atuais Achim Menges e Michael Hensel. Os materiais são 

estudados em nível de componentes, com análises voltadas para o comportamen-

to inerente a eles. São acrescidos ao processo projetual estudos de desempenho 

do edifício, inter-relacionado aos desempenhos dos materiais e variações do meio  

ambiente.

Assim, como Hensel diz: 

Capacidades materiais e comportamentos, a sua organização no espaço 
e no tempo em relação a um meio extrínseco dinâmico, estão no cerne 
de uma arquitetura orientada para o desempenho. Esta abordagem 
pode também alterar fundamentalmente a forma na qual os materiais 
podem ser vistos no futuro.19 (HENSEL, 2010, p. 46. Tradução nossa)

Os trabalhos de Menges e Hensel são influenciados pela produção do arquiteto 

alemão Frei Otto (data de nasc. 1925)20, o qual serão discutidos ainda neste capítulo,

19  Do inglês: Material capacities and behaviour, their organisation in space and time in relation to 
a dynamic extrinsic milieu, lie at the core of a performance-oriented architecture. This approach may also 
fundamentally change the way in which materials may be viewed in the future.
20	 	 Frei	Otto	(1925):	é	alemão,	arquiteto	ple	Universidade	Técnica	de	Berlim,	Doutor	em	“Coberturas	
suspensas”,	 iniciou	o	Centro	de	Desenvolvimento	de	Estruturas	 Leves	em	Berlim	e	 foi	 diretor	do	 Instituto	
de	 Estruturas	 Leves	 (LS)	 na	Universidade	 de	 Stuttgart,	 na	Alemanha	 e	 ganhador	 de	 inúmeros	 prêmios	 de	
arquitetura. Disponível em: <http://www.freiotto.com/FreiOtto%20ordner/FreiOtto/HauptseiteGross.html> 
Acesso em: 12 ago. 2013.
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uma vez que, de uma maneira abreviada, seus processos de projeto visam, entre-

outros aspectos, à otimização de energia pela redução de uso do material. Os im-

pactos específicos de um clima dinâmico são imprevisíveis, assim como os eventos 

que podem ocorrer no interior de um edifício, mesmo que, ainda que empirica-

mente, possa ser considerado um avanço os experimentos realizados das intera-

ções entre material e clima nas pesquisas atuais dos arquitetos contemporâneos, 

na tentativa de preparar a capacidade de um edifício em responder às evoluções 

previsíveis e imprevisíveis do meio ambiente, como sugerido na figura 06.

Figura 06. Estruturas de 
Superfície Responsiva - a 
forma da superfície e a 
porosidade superficial dos 
componentes  
laminados, se alteram em 
resposta a um aumento no 
nível de humidade relativa, 
por Steffen Reichert do 
Departamento de gera 
ção de Forma e Material-
ização, na Escola de design 
- Hochschule für Gestal-
tung (HFG), em Offenbach, 
na Alemanha, 2006/2007.  
Fonte: Achim Menges e 
Michael Hensel.  
Material Performance,  
p. 39 e 41, em  
Architectural Design, 
Volume 78, Issue 2, março/
abril 2008.

Os processos de projeto em arquitetura recaem sobre a questão da materialidade, 

quando se trata de geometrias mais complexas. A reciprocidade da relação entre 

materiais e estrutura acontece quando estas geometrias demandam análises e até 
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criação de materiais, podendo sugerir estruturas e formas derivadas da geometria 

analítica. (KLINGER e KOLAREVIC, 2008, p.8)

Sob um outro ponto de vista, podem-se considerar as mudanças de paradigma 

de uma visão mecanicista da arquitetura para uma visão biológica no século XX, 

no que concerne às relações de evolução, comportamento e organização nos  

sistemas vivos, à migração das propriedades geométricas de projeto para as paramé-

tricas. Linhas e planos se configuram em espaços arquitetônicos. Agora, do ponto de  

vista das espacialidades arquitetônicas contemporâneas, parâmetros numéricos 

são transformados em campos arquitetônicos. 

Para que seja possível compreender as comparações entre geometria e parâmetro, 

o arquiteto holandês Lars Spuybroek (data de nasc. 1959)21 (2008, p. 190) as define 

como: “Regras são de natureza organizacional, enquanto que propriedades geomé-

tricas são de natureza estrutural. Ou, mais resumidamente: regras são paramétri-

cas, enquanto que propriedades são geométricas.”22 (Tradução nossa).  

O arquiteto dá a ideia de que os parâmetros são constituídos por regras, as quais  

organizam um sistema, precisando de procedimentos para se diferenciar e se  

adequar ao longo do tempo.  

21	 	 	 Lars	 Spuybroek	 (1959):	 é	 arquiteto	 holandês,	 graduado	 pela	 Universidade	 Técnica	 de	 Delft,	 na	
Alemanha.	 Foi	 Professor	Visitante	na	Universidade	de	Columbia,	 em	Nova	 York.	Ganhador	 de	prêmios	 na	
åarea	de	 arquitetura.	 Fundador	do	escritório	NOX,	o	qual	 tem	 como	especialidade	 a	 engenharia	 genética	
onde a arquitetura tem sido cruzada com outras mídias. Disponível em: <http://synworld.t0.or.at/level2/soft_
structures/nox/bio_nox.htm> Acesso em: 18 nov. 2013.
22   Do inglês: Rules are of an organizational nature, while geometrical properties are of a structural 
nature. Or more briefly: rules are parametric, while properties are geometric.

capítulo 1 : : A relevância da biologia na arquitetura 

C1



48

A analogia com os sistemas vivos pode ser encontrada nas reflexões 

dos biólogos chilenos Humberto Maturana (data de nasc. 1928)23 e  

Francisco Varela (1946-2001)24: 

Os seres vivos existem em dois domínios, no âmbito da fisiologia onde 
ocorre a nossa dinâmica corporal e no domínio da relação como meio 
onde tem lugar nosso viver como classe de seres que somos. Esses dois 
domínios, ainda que diferentes, se modulam mutuamente de uma ma-
neira generativa, de modo que o que acontece em um muda de acordo 
com o que acontece no outro.  (MATURANA e VARELA, 1997, p.33)

A analogia que se pode fazer da arquitetura com os sistemas vivos, de acordo com 

os domínios descritos por Maturana e Varela, está no comportamento do edifício 

em resposta ao seu sistema estrutural, vedação, fluxos de circulação, ventilação,  

iluminação, entre outros, e suas reações com o meio em que está inserido. Este 

conjunto deveria ser o gerador de relações, resultando em formas que emergem 

destas interações. Porém, nesta analogia, os dois domínios – forma e ambiente 

– quando a forma já está definida, podem emergir apenas resultados de ação e  

reação, sem interação com o meio, como num sistema linear.

23	 	 	Humberto	Maturana	(1928):	é	biólogo,	filósofo	e	neurocientista	chileno.	Doutor	em	biologia	pela	
Universidade	de	Harvard.	Muitos	o	consideram	um	membro	do	grupo	de	cibernéticos	segunda	onda,	como	
Heinz	von	Foerster,	Gordon	Pask,	Herbert	Brün	e	Ernst	von	Glasersfeld.	Maturana,	junto	com	Francisco	Varela,	
é	particularmente	conhecido	por	criar	o	termo	autopoiese	sobre	a	natureza	dos	mecanismos	reflexivos	dos	
sistemas vivos. Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana> Acesso em: 18 nov. 
2013.
24	 	 	Francisco	Varela	(1946-2001):	é	biólogo,	filósofo	e	neurocientista	chileno.	Doutor	em	biologia	pela	
Universidade de Harvard. Juntamente com o seu professor Humberto  Maturana introduziu o conceito de 
autopoiese de biologia. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela> Acesso em: 18 nov. 
2013.
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Pode-se encontrar nos sistemas não-lineares uma analogia dos processos de pro-

jeto de arquitetura com os sistemas vivos dos biólogos, quando mediados por tec-

nologias computacionais. Estes sistemas são processados com eventos interde-

pendentes sem uma coordenação, os quais tem partes agindo individualmente, de 

modo que esta ação seja refletida em todas as demais partes, afetando, portanto, o 

conjunto todo e dando origem a um comportamento coletivo. Enxames de abelhas 

e cardumes de peixes, segundo figura 07, são exemplos de sistemas na natureza, 

que são usados como modelos para sistemas artificiais, como as redes neurais com-

putacionais. (KELLY, 1994) 

Figura 07. Cardume de 
peixes, em um comporta-
mento coletivo, também 

chamado em inglês de 
“swarm behavior”. Foto: 

Peter Scoones. Fonte: 
<http://www.nytimes.

com/2007/11/13/science
/13traffhtml?pagewanted
=all&_r=0> Acesso em: 06 

nov. 2013.

Em linhas gerais, os sistemas vivos podem oferecer modelos para serem aplica-

dos em sistemas inteligentes computacionais, permitindo gerar e avaliar complexos 

processos de projeto, como ilustrado na figura 08, pois eles operam na variação 

de deformações graduais de menor escala para transformações em maior escala,  

podendo contribuir com o desenvolvimento e otimização destes processos.
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Figura 08. Behavioural Urbanism, 2008. Pesquisa em design em auto-organização urbana emergente realizada 
como parte de um projeto de dissertação de mestrado colaborativo, por Obert Stuart-Smith, Diego Perez e 
Yiota Goutsou, pela Architectural Association School of Architecture Design Research Laboratory (AADRL). 
(MA. Architecture + Urbanism). Fonte: <http://www.kokkugia.com/BEHAVIOURAL-URBANISM> Acesso em: 06 
nov. 2013.

O recorte e interesse desta pesquisa se inserem neste contexto, em que as com-

plexas relações e articulações entre biologia e arquitetura, mediadas por tecnologia 

digital, geram e moldam os processos de projeto em arquitetura orientados para 

contribuir com a construção de um pensamento ecológico.

O uso de tecnologias computacionais e meios digitais torna-se, então, fundamental 

para a experimentação dos processos de projeto (WEINSTOCK, 2012) e pode-se 

dizer que, além da experimentação, pode servir de base geradora destes processos 

relacionando-os aos biológicos.
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1.1.2 Biologia e tecnologia: mudança de paradigma na arquitetura

A arquitetura é uma reformula-
ção em si, tornando-se, em parte, 
uma investigação experimental de 
geometrias topológicos, em parte, 
uma orquestração computacional 
da produção material de robótica 
e, em parte, um gerador, escultura 
cinemática do espaço.25 (ZELLNER, 
1999. Tradução nossa)

Passa-se de projetos arquitetônicos desenvolvidos a partir de projetos ou referên-

cias precedentes – em que não se podia testar, modelar e manipular protótipos 

com precisão -para processos de projeto gerados e simulados em software com 

aproximações de códigos genéticos, assim como coloca o arquiteto Lars Spuybroek 

(2008, p. 27): “[...] estamos mudando cada vez mais a partir de (a) técnicas de  

projetos manuais, para processos orientados por técnicas de computação e (b)  

trabalho manual, para fabricação assistida por computador.”26 (Tradução nossa).

Em meados dos anos 1960, sistemas computacionais gráficos foram desenvolvidos 

no Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Software desenvolvidos dese-

nhavam geometrias com instâncias paramétricas sob métodos associativos e gera-

vam sistemas baseados em regras. As geometrias da forma, espaço e estrutura se 

interligavam continuamente, gerando formas variadas, por meio de manipulação 

25    Do inglês: Architecture is recasting itself, becoming in part an experimental investigation of 
topological geometries, partly a computational orchestration of robotic material production and partly a 
generative, kinematic sculpting of space. 
26   Do inglês: [...] we are shifting more and more from (a) manual design techniques to process-driven 
computing techniques and (b) manual labor to computeraided manufacturing.
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dos dados. (AHLQUIST e MENGES, 2011, p. 12). As formas geométricas passavam, 

então, a ser manipuladas não pelos seus elementos físicos, mas por suas relações 

de força, pressão e constrição. 

A passagem de uma visão reducionista para uma visão holística e um modo de 

pensar complexo, em relação à compreensão dos fenômenos, ocorre na primei-

ra metade do século XX. (ALMEIDA, 2006, p.33). Neste sentido, a introdução da  

complexidade nas práticas de processo de projeto em arquitetura faz evoluir 

da construção de objetos à construção de sistemas. Pode-se, então, dizer que o  

início da transição da mudança de um paradigma mecanicista para um  

paradigma biológico em arquitetura assistida por computador tem seus primórdios  

no momento da transição de um pensar reducionista para o complexista. É  

importante voltar a comentar as considerações do professor Fiedler Ferrara, em 

relação à introdução de um pensar complexo em processos de projeto:

É preciso tomar cuidado, na minha opinião, por que você tem um 
problema, que é a arquitetura, no caso, um problema eminentemente 
complexo, e, ao tratar esse problema complexo, o método reducionista 
não é suficiente para dar respostas. O indivíduo, teoricamente, sem-
pre esteve envolvido com problemas complexos, problemas reais, no 
mundo real, que, em geral, são complexos. Mas ele usava, até o século 
XVIII, ou XIX, principalmente, o reducionismo como estratégia para ten-
tar atacar os problemas do real. E ele continua atacando os problemas 
do real, só que, com uma estratégia que não é reducionista: a partir 
da consideração da complexidade do objeto; das articulações que se 
dão entre as disciplinas que eles articulam; da possibilidade de proces-
sos de emergência, de auto organização. (ALMEIDA, 2006, p. 80 apud 
FIEDLER-FERRARA, 2004)
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O que se pode acrescentar nesta reflexão é que o arquiteto cada vez mais passa a lidar com 

processos que demandam contínuas trocas de informações, que geram informações, simu-

lam modelos arquitetônicos, integram e gerenciam processos projetuais arquitetônicos, 

proporcionados pelas linguagens computacionais. Somada a isto, a complexidade destes 

processos se assemelha à dos biológicos, no que tange a emergência e a auto-organização.  

Emergência e auto-organização geram novas propriedades, comportamentos, organiza-

ção e estrutura. Analogamente à biologia, as tecnologias computacionais caminham para 

simular tais características, proporcionando aos arquitetos análises e diálogos ampliados 

e tomadas de decisão mais precisas. Para uma melhor compreensão desta mudança de 

paradigma, da visão reducionista para complexista sob a ótica da tecnologia, são traçadas 

relações comparativas num quadro esquemático, segundo tabela 01 e ilustradas, tais rela-

ções, na figura 09.

Processo projetual à mão ou assistido Processo projetual computacional
por computador de primeira geração (CAD) paramétrico (BIM)

inicia com elementos específicos inicia com regras aplicadas às 
propriedades dos elementos

finaliza com objeto  finaliza com informação e objeto

sistema estático    sistema dinâmico 

representações simbólicas   códigos que transmitem valores e 
ações

sistema analógico    sistema paramétrico

informações paralelas   informações simultâneas

Tabela 01. Principais diferenças da mudança de paradigma de projeto de arquitetura assistido por computador, 
para projeto de arquitetura com a inserção de processo projetual computacional. Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 09. Experimento SLICE, desenvolvido pelo grupo de pesquisa nomads.
usp e alunos de graduação de arquitetura de várias regiões do Brasil, em 2012. A  
figura exemplifica visualmente o processo de projeto desenvolvido em software 
de modelagem tridimensional com a inserção de códigos generativos, por meio de  
software. A pesquisadora participou da organização do workshop, da criação de 
parte da geração dos códigos e modelagem tridimensional, da montagem do  
modelo físico em escala reduzida e da montagem do modelo em escala 1:1. Fonte: 
nomads.usp, 2012

A relação arquiteto-computador conduz tanto o arquiteto quanto o projeto a um 

processo de criação e seleção de dados e à introdução de parâmetros precisos na 

programação de software, levando-os a dialogar com outras disciplinas. (SPERLING, 

2008, p. 32 apud GALOFARO, 1999). Porém, o que mudou foi a forma transdisciplinar 

do arquiteto trabalhar com a biologia e a ciência da computação, conduzindo-o ao 

desenvolvimento de projeto de baixo para cima (bottom-up), em que a colaboração 

e inter-relação das diversas disciplinas faz emergir novos dados, que se articulam.  

O Building Information Modelling (BIM), por exemplo, introduziu a organização 

de processos construtivos em edificações, de maneira a integrar, digitalmente, di-
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versas disciplinas. Segundo o estrategista e administrador Bilal Succar27 (2009, p. 

357) BIM pode ser definido como: “um conjunto de interações políticas, processos 

e tecnologia gerador de metodologia para gerenciar o projeto construtivo essen-

cial e dados de projeto em formato digital ao longo do ciclo de vida do edifício”28. 

BIM trabalha não apenas como uma ferramenta digital no auxílio da elaboração de  

elementos gráficos, mas como gerenciador de processos diretamente ligado à  

colaboração entre diferentes profissionais de diferentes disciplinas, visando ao diálo-

go fluido entre eles, na construção de edificações. Deste modo, abarca questões de 

desenvolvimento de processos e profissionais envolvidos desde a concepção do 

projeto arquitetônico, passando pela construção e finalizando com a pós-ocupação.  

A tecnologia diz respeito não só aos aparatos eletrônicos, mas também aos sistemas 

organizacionais de conhecimento, em que o conhecimento científico é um deles. 

(CROSS, NAUGHTON e WALKER, 1981). A arquitetura, como sistema, passa a se  

organizar com base nos moldes colaborativos de trabalho para suprir as lacunas 

existentes em áreas do conhecimento que não pertencem a ela, proporcionan-

do assim, um ambiente transdisciplinar. Em concordância com o arquiteto Lars  

Spuybroek a passagem do pensamento topológico em processos de projeto para a 

arquitetura como sistema, dado que os sistemas possuem propriedades articulado-

ras, proporcionará facilidade de detecção das incongruências que possam surgir em 

processos de projeto. (SPUYBROEK, 2008)

27   Bilal Succar: é um estrategista de BIM, pesquisador e assessor. Ele trabalhou em várias funções 
Dentro	da	indústria	de	AEC	por	mais	de	12	anos	antes	de	se	concentrar	sua	atenção	em	Building	Information	
Modeling (BIM), desenho de processos e melhoria de desempenho. Disponível em: <http://changeagents.
blogs.com/about.html> Acesso em: 13 nov. 2013
28   Do inglês: Building Information Modelling (BIM) is a set of interacting policies, processes and 
technologies generating a methodology to manage the essential building design and project data in digital 
format throughout the building’s life-cycle.
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O design assistido por computadores (CAD) foi desenvolvido a partir dos anos 1970 para 

suprir as necessidades da indústria automobilística e de aeronaves. O sistema CAD foi  

incorporado ao trabalho dos arquitetos e, como consequência, tais profissionais sentiram 

a necessidade do modelo que desenhavam e modelavam ser diretamente levado do com-

putador para a produção. (STEADMAN, 1979/2008). Esta necessidade latente do contato do 

arquiteto com a produção é resultado da necessidade de compreensão das complexidades 

oriundas dos processos de projeto arquitetônico na contemporaneidade, com a finalização 

do processo na produção dos elementos arquitetônicos em escala real, não deixando de 

lado a produção de modelos físicos. As técnicas de fabricação digital, via tecnologia das 

máquinas de controle numéricos e corte a laser, são exemplos de mecanismos para tal 

produção, como ilustrado na figura 10. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. À esquerda: Modelo de cobre sofrendo testes de segurança sísmica. Por OMA/Rem Koolhaas e Ole 
Scheeren. Foto:  Ole Scheeren, 2006. À direita: No edifício já construído, os complexos padrões aparentes 
no invólucro do edifício são resultantes de análises das suas tensões estruturais experimentadas em modelo 
tridimensional virtual e real. Foto: acervo OMA. Fonte: Fonte: <http://arttattler.com/architectureomabeijing.
html> Acesso em: 14 nov. 2013 e <http://oma.eu/projects/2002/cctv-–-headquarters> Acesso em: 14 nov. 
2013.
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Os processos de projeto assistidos por parâmetros são dotados de procedimentos 

e regras bem definidas, em que aquilo que determina a sua forma são as inter-

relações existentes entre todos os parâmetros (KOLAREVIC, 2000, p. 4). Porém, 

manipulação pura e simples de parâmetros pode criar apenas formas, sendo elas 

complexas, esculturais e instáveis.

Segundo o arquiteto Kenneth Frampton (data de nasc. 1930)29:

A disponibilidade do digitalmente projetado, em contrapartida a inde-
termináveis formas geométricas, tais como a formação de múltiplas 
hipersuperfícies, agora serve para facilitar a proliferação dos volumes 
inimagináveis. Esses volumes são inevitavelmente compostos por  
superfícies duplamente curvas que requerem formas especiais de  
suporte vertical e lateral que nem sempre estão em evidência. Podem-
os até mesmo ir mais longe como afirmar que a presença ou ausên-
cia dessas matrizes estruturais – o modo como estas curvas descem 
até o chão - determina se o trabalho em questão é fundamentalmente  
escultural e figurativo, e, portanto, no campo da modelagem ou,  
alternativamente, se é estrutural e tectônico e, portanto, dentro da 
província de arquitetura.30 (STEADMAN, 1979/2008, p. 259 apud  
FRAMPTON, 2003. Tradução nossa)

29	 	 	Kenneth	Frampton	(1930):	é	arquiteto,	crítico	e	historiador	inglês.	É	Professor	de	Arquitetura	da	
Escola	de	Arquitetura,	Planejamento	e	Preservação	da	Universidade	de	Columbia,	em	Nova	York.	Foi	tutor	na	
Royal College of Art	e	na	Architectural	Association;	ensinou	na	Universidade	de	Princeton	e	na	Bartlett	School	
of Architecture, em Londres. Disponível em : < http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Frampton> Acesso em: 
18 nov. 2013.
30   Do inglês: The availability of digitally engineered, otherwise indeterminable geometric forms, such 
as the morphing of multiple hypersurfaces, now serves to facilitate the proliferation of hitherto unimaginable 
volumes. These volume sare inevitably comprised of doubly curved surfaces that require special forms of 
vertical and lateral support that are not always in evidence. We may even go so far as to assert that the 
presence or absence of these structural matrices – the way these curves come down to the ground – determines 
whether the work in question is fundamentally sculptural and figurative, and hence in the realm of modelling 
or, alternatively, whether it is structural and tectonic and hence within the province of architecture.
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Em concordância com Frampton, quando o arquiteto ainda não tem a clareza e 

o domínio da concepção e objetivos do projeto arquitetônico, quando problemas 

não são claramente identificados, aliados à falta do conhecimento abrangente de  

software e tecnologia, os dados de entrada deste complexo sistema tornam-

se abstratos e aleatórios, resultando em obras esculturais em contrapartida às  

construções inteligentes. Além disso, há a questão das entradas de dados de alguns 

software serem limitadas às necessidades do arcabouço arquitetônico.

Os sistemas biológicos podem então servir como bases analógicas de aperfeiçoa-

mento dos sistemas computacionais e, por consequência, da precisão de entra-

da de dados dos processos de projeto em arquitetura. A arquitetura evolutiva,  

proposta pelo arquiteto John Frazer, surge como resposta a estes métodos. Ela está 

apoiada nos conceitos dos algoritmos genéticos, oferecendo nesta esfera aproxi-

mações com a biologia evolutiva. A arquitetura evolutiva une ciência da computa-

ção, biologia e arquitetura, como pode ser visualizado no diagrama desenhado pelo 

cientista da computação inglês Peter Bentley (data de nasc. 1972)31, na figura 11.

31	 	 	Peter	Bentley	(1972):	é	cientista	da	computação	e	Doutor	em	computação	evolutiva	aplicada	ao	
design. É professor sênior do Departamento de Ciência da Computação, da University College London (UCL) 
e	Professor	Colaborador	do	Instituto	Avançado	Coreano	de	Ciência	e	Tecnologia	(KAIST).	É	o	coordenator	do	
Biology Interest Group Digital	 na	UCL.	 Sua	 pesquisa	 investiga	 algoritmos	 evolucionários,	 desenvolvimento	
computacional,	sistemas	imunológicos	artificiais,	entre	outros	sistemas	complexos,	aplicados	a	diversas	áreas	
incluindo	design,	controle,	novas	robótica,	nanotecnologia,	etc.	Disponível	em:	<http://www0.cs.ucl.ac.uk/
staff/p.bentley/> Acesso em: 27 out. 2013.
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Figura 11.  
Representação 

em diagrama 
das relações 

existentes entre 
ciência da com-

putação, design e 
biologia evolutiva, 

proposta por 
Peter Bentley. 

Fonte: BENTLEY, 
1999, p. 35. 

De acordo com o diagrama, sistemas da biologia evolutiva são investigados e com-

parados com processos de arquitetura e design, por meio de análises computa-

cionais que têm como base tecnológica a computação evolutiva. A interpolação 

dos resultados destas relações gera possibilidades de projetos viáveis e inviáveis, 

denominada arquitetura evolutiva. Assim como na codificação genética, a lógica 

das relações internas de funcionamento dos processos de projeto na arquitetura 

evolutiva se sobrepõe à lógica externa da forma, e os critérios bons, conflitantes e 

mal definidos são auto organizados para que todas as instâncias sejam analisadas 

e o melhor critério seja destacado, emergindo formas inesperadas. (KOLAREVIC, 

2000, p. 4). Os processos evolutivos, que inter-relacionam parâmetros morfológi-

cos e metabólicos dos seres vivos, tornam-se desafios a serem alcançados quando 

transportados para o âmbito do edifício e do meio ambiente.
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Paralelamente à visão de Bentley, pode-se dizer que diante deste cenário, a intrinca-

da relação entre arquitetura, biologia e ciência da computação avança do projeto 

assistido pelo computador (CAD) para processos computacionais em arquitetura. 

Esta metodologia não sugere que o arquiteto tenha o domínio sobre a ciência da 

computação, mas faz emergir da confrontação das três disciplinas novas informa-

ções e meios de organização que as articulam entre si.

As tecnologias computacionais trouxeram, portanto, relações análogas entre  

arquitetura e biologia, de modo que a arquitetura passa a ser comparada às mudan-

ças das formas genéticas. Para que estas mudanças sejam melhor compreendidas, 

o ciberneticista inglês Gregory Bateson (1904-1980)32 coloca que: 

[...] mudanças de fenótipo, que podem ser alcançadas pelo organismo 
sob estresse ambiental, são uma parte muito importante da máquina 
pela qual as espécies ou linha hereditária mantêm o seu lugar em um 
ambiente estressante e competitivo, enquanto se aguarda o apareci-
mento posterior de alguma mutação ou outra alteração genética, que 
pode tornar a espécie ou uma linha mais capaz de lidar com o estres-
se contínuo. Neste sentido, pelo menos, as características adquiridas 
têm a importante função evolutiva.33  (BATESON, 1972/1987, p. 261. 
Tradução nossa)

32	 	 	Gregory	Bateson	(1904-1980):	foi	antropólogo	inglês,	cientista	social,	linguista,	antropólogo	visual,	
semiótico	e	ciberneticista	cujo	trabalho	cruzou	o	de	muitos	outros	campos.	Na	década	de	1940	ele	ajudou	a	
estender	os	sistemas	de	teoria/cibernética	para	as	ciências	sociais/comportamentais,	e	passou	a	última	década	
de sua vida, desenvolvendo de a “meta-ciência” da epistemologia para reunir as várias formas precoces da 
teoria dos sistemas em desenvolvimento em vários campos da ciência. Disponível em: < http://en.wikipedia.
org/wiki/Gregory_Bateson> Acesso em 18 nov. 2013.
33   Do inglês: [...]changes of phenotype which can be achieved by the organism under environmental 
stress are a very important part of the machinery by which the species or hereditary line maintains its place 
in a stressful and competitive environment, pending the later appearance of some mutation or other genetic 
change which may make the species or line better able to deal with the ongoing stress. In this sense at least, 
the acquired characteristics have importante evolutionary function.
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Os seres vivos estão submetidos ao estresse do ambiente em que vivem e se  

reconfiguram em melhores soluções, para continuar a evoluir. Analogamente 

ao desenvolvimento dos processos de projeto digital evolutivos, entradas de  

parâmetros se inter-relacionam desvelando as que melhor se adaptam ao sistema 

e as que apresentam incongruências. 

A biologia torna-se paradigma na arquitetura não apenas na esfera dos  

sistemas biológicos, mas num contexto mais amplo, no dos sistemas ecológicos, em 

que os fluxos de energias entre elementos naturais e artificiais também se inter- 

relacionam. 

1.1.3 Biologia e ecologia: mudança de paradigma na arquitetura

Para que as mudanças de paradigma da arquitetura dentro do âmbito da ecolo-

gia sejam melhor compreendidas, faz-se necessário apresentar alguns conceitos 

de ecologia e seu contexto histórico. Os diálogos mais aprofundados entre ecologia 

e arquitetura são refletidos em 1.2.2 Ecologia na Arquitetura, em Definições e 
Diálogos deste capítulo. É importante salientar que esta pesquisa não pretende 

se aprofundar nos detalhes referentes às questões ecológicas em si, mas refletir  

sobre a elaboração de um constructo ecológico na atividade do arquiteto, na fase 

do desenvolvimento dos processos de projeto de arquitetura que se inter-relacio-

nam com a biologia. 
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A preocupação dos impactos da construção na saúde ecológica de um terreno e 

do ser humano que habita este terreno data do século I a.C., com Vitruvius. (ORR, 

2007, IX). Porém, é na Revolução Industrial que profundas marcas são deixadas no 

meio ambiente e no homem. No meio ambiente, o descarte de resíduos tóxicos no 

ar, água e solo deixa para as gerações futuras o encargo de resolver como amenizar 

tais problemas. Em relação ao comportamento humano, a medida de produtividade 

dava-se por meio de agilidade e quantidade e a queima de recursos naturais era 

sinônimo de prosperidade, criando-se o hábito do seu uso abusivo. (MCDONOUGH 

e BRAUNGART, 2002)

O século XXI é marcado pela convergência das rápidas transformações climáticas, 

extinção de muitas espécies e crescimento populacional exacerbado, tendo como 

consequência o crescimento das cidades e da construção de edificações, envol-

vendo os mais diversos problemas de infraestrutura urbana, mobilidade, etc. Neste 

momento, o termo sustentabilidade torna-se a palavra de ordem.

Segundo o biólogo norte-americano Barry Commoner34 (1917-2012), (2007, p. 3), 

o que se pode aprender com a ecologia é: “que a forma da natureza é uma res-

posta direta à captura do fluxo de energias e materiais que residem dentro daquele 

bioma.”35 O estudo das inter-relações entre fluxos energéticos e materiais entre 

plantas e animais, num determinado ambiente, torna a ecologia um modelo de 

projeto sustentável. As inter-relações entre estes fluxos complexos, não-lineares 

34	 	 	 Barry	 Commoner	 (1917-2012):	 foi	 biólogo	 norte-americano.	 Era	 um	 líder	 ecologista	 e	 um	 dos	
fundadores do movimento ambientalista moderno. Ele atuou como editor da revista Science Illustrated. 
Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Commoner> Acesso em: 18 nov. 2013
35   Do inglês: that natures’s form is a direct response to capturing the flow  of energies and materials 
that reside within that bioregion.
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e variáveis da ecologia a configuram como um sistema (EVANS et. al., 2013, p.2). 

O conceito de ecologia pode ser levado para a ecologia humana, a qual estuda o 

homem e sua relação com plantas, animais e ambiente. 

Tendo a ecologia como modelo de projeto sustentável, este torna-se princípio  

organizacional de equilíbrio entre ser humano, sociedade, economia e capacidade 

regenerativa do ecossistema, e pode servir de método análogo em processos de 

projeto de arquitetura. 

Desse modo, considera-se importante compreender o contexto da sustentabi-

lidade. O arquiteto e ciberneticista Michael Ben-Eli36 insere a sustentabilidade na  

dimensão de cinco domínios, inspirado no trabalho do arquiteto Buckminster Fuller 

(1895-1983)37: 

• O Domínio Material: constitui a base para a regulação do fluxo de 
materiais e energia que fundamentam a existência.

• O Domínio Econômico: fornece um quadro orientador para a criação 
de e gerenciamento de riqueza.

• O Domínio da Vida: fornece a base para o comportamento adequado 
na biosfera.

36   Michael Ben Eli: é arquiteto pela  Architectural Association	de	Londres,	Doutor	pelo	Instituto	de	
Cibernética	da	Universidade	de	Brunel,	onde	estudou	com	Gordon	Pask.	Foi	associado	do	arquiteto	Buckminster	
Fuller	com	quem	colaborou	em	projetos	de	investigação	em	sistemas	estruturais	avançados	e	exploração	de	
questões	relacionadas	com	a	gestão	tecnologia	e	recursos	mundiais	para	o	benefício	de	todos.	Disponível	em:	 
<http://www.sustainabilitylabs.org/page/directors> Acesso em: 13 nov. 2013.
37	 	 	Buckminster	Fuller	(1895-1983):	foi	arquiteto	norte-americano,	teórico	de	sistemas,	autor,	designer,	
iventor e futurista. Desenvolveu inúmeras invenções, projetos arquitetônicos, principalmente, incluindo 
a cúpula geodésica amplamente conhecida. Moléculas de carbono conhecidas como fulerenos foram 
posteriormente	 chamado	pelos	 cientistas	pela	 sua	 semelhança	 com	as	esferas	 geodésicas.	Disponível	 em:	 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Buckminster_Fuller> Acesso em: 18 out. 2013.
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• O Domínio Social: fornece a base para as interações sociais.

• O Domínio Espiritual: identifica a necessária orientação comporta-
mental e fornece a base para um código universal de ética.38 (BEN-ELI, 
2006, p.2. Tradução nossa)

De acordo com as dimensões da sustentabilidade de Ben-Eli foi realizado um quadro 

esquemático que cruza informações da mudança de paradigma da era mecanicista 

para a era biológica em ecologia, sob a esfera da arquitetura e da sustentabilidade. 

Ecologia + Arquitetura     Ecologia + Arquitetura  
[era mecânica]     [era biológica]

Domínio material        construção de edifícios  construção de fluxos 
                         
                                uso de materiais   criação de uma cultura material
    informação da composição do   
    material

extração de recursos naturais  reciclagem de recursos naturais

teste de materiais   ampliação da performance do
      material    
(preocupação com a capacidade técnica) (preocupação com o ciclo de vida)

energia como poder   energia como economia   
  

Domínio econômico    construção de riqueza gerenciamento dos fluxos 

38	 	 	Do	inglês:	•	The Material Domain: Constitutes the basis for regulating the flow of materials and 
energy that underlie existence. • The Economic Domain: Provides a guiding framework for creating and 
managing wealth. • The Domain of Life: Provides the basis for appropriate behavior in the biosphere. • The 
Social Domain: Provides the basis for social interactions. • The Spiritual Domain: Identifies the necessary 
attitudinal orientation and provides the basis for a universal code of ethics.
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econômicos – alinhamento 
da economia mundial com a 
capacidade regenerativa da 
natureza

                                  produção em massa customização em massa
                                  resolução de problemas experimentação soluções possíveis

Domínio da vida            visão restrita da biologia compreende a diversidade 
biológica e o seu comportamento

Domínio social               individualidade cooperação, inclusão 
                                  especialização transdisciplinaridade

Domínio espiritual        ética em projetos de arquitetura

     homem e recursos naturais homem e natureza vistos como
     trabalhados separadamente  unidade indissociável
      
   consciência individual –   consciência coletiva – enriqueço 

  me enriqueço    o coletivo, assim, me enriqueço 

Tabela 02. Tabela esquemática com o cruzamento de informações da mudança de paradigma da era mecani-
cista para a era biológica em ecologia, sob a esfera da arquitetura e da sustentabilidade. Elaborada pela autora 
a partir de DUBBERLY, p. 9, 2008 e BEN-ELI, 2006, p.2.

Este quadro proporciona uma visão geral das mudanças de paradigma das reflexões 

em processos de projeto em arquitetura. Compreendendo melhor a ecologia e a ar-

quitetura como sistemas, ambas concatenam-se em fluxos dinâmicos com os fluxos 

de comportamento e informação da biologia. O desenvolvimento de complexas 

inter-relações do espaço estrutural arquitetônico com o meio em que está inseri-

do, com materiais que o compõem e que compõem o meio natural, além do meio  
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social do qual faz parte, faz com que o pensar ecológico seja intrínseco à arquite-

tura e aos seus processos. A construção deste pensar ecológico, torna-se facilita-

da, clara e tangível à medida que o arquiteto insere parâmetros numéricos e de 

planejamento nos processos de projetos digitais, referentes aos elementos ligados 

à ecologia ambiental e humana, como umidade do ar, luz, vento, componente do 

material, tipo de solo, chaves de avaliação do ciclo de vida, processos colaborativos, 

entre outros. A inserção destes dados é possível devido à tecnologia computacional 

atual proporcionar a simultaneidade de informações em processos, por meio da  

experimentação destas informações em modelos virtuais e em produção de  

modelos reais. 

Dados de entrada em processos de projeto digital que agem, reagem e evoluem 

em função do tempo, como alterações climáticas, materiais de longa ou curta  

durabilidade, elementos vivos, entre outros, afetam diretamente os processos de 

projeto, impactando em emergências provenientes destes comportamentos.  Neste 

sentido, para que a simulação em processos de projeto seja a mais próxima do 

real, a simultaneidade das informações inseridas em processos digitais depende da 

variação das relações destes elementos ao longo tempo; por isso pode-se dizer que 

é um processo projetual que evolui. O tempo, então, tem sido estudado em proces-

sos de projeto e apresenta-se como um paradigma dos processos biológicos para a 

arquitetura, analogamente ao tempo de retroalimentação (feedback) dos sistemas 

ecológicos.

Os seres vivos possuem um tempo para responder aos estímulos em seu ambiente. 

De acordo com o observado anteriormente, os organismos vivos respondem ao 
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meio em que estão inseridos de acordo com os fatores físicos, químicos e biológi-

cos, para que possam sobreviver. Os ecossistemas, compostos por estes organismos 

e por comunidades vivas, têm um tempo mais longo de sobrevivência e resistên-

cia ao ambiente que os sustenta, quando comparados aos organismos individual-

mente. Fazendo um paralelo com os processos de projeto em arquitetura, com o 

uso de tecnologias computacionais, o tempo das análises dos sistemas torna-se 

parte integrante do processo e não uma atividade separada. (CHRONIS, TSIGKARI e 

DAVIS, 2012, p. 325). Estas análises requerem simulações em tempo real, seja para 

análises de curto ou longo prazo, à medida que edifícios são capazes de se adapta-

rem às condições de carga dinâmica e mudanças ambientais. 

1.2  [Definições e diálogos] 

Já disse o biólogo e ciberneticista Gregory Bateson (1972/1987): “Notavelmente, a 

história da teoria da evolução é inevitavelmente um metálogo39 entre o homem e a 

natureza, na qual a criação e interação de ideias devem necessariamente exempli-

ficar o processo evolutivo”.40 (Tradução nossa) 

Os temas que envolvem diálogos entre homem, natureza, biologia e arquitetura são 

vastos. O que interessa nesta pesquisa são os diálogos encontrados especificamente 

39	 		 Metálogo	é	um	termo	introduzido	pelo	biólogo	e	ciberneticitsa	Gregory	Bateson	(1972,	1987,	p.	12)	
e	que	tem	como	definição:	“Um	metálogo	é	um	diálogo	sobre	um	assunto	problemático.	Esse	diálogo	deve	
ser	tal	que	não	só	o	problema	é	discutido	pelos	participantes,	mas	a	estrutura	da	conversa,	como	um	todo,	
também é relevante para o mesmo assunto.” (Tradução nossa).
40   Do inglês: Notably, the history of evolutionary theory is inevitably a metalogue between man 
and nature, in which the creation and interaction of ideas must necessarily exemplify evolutionary process. 
(BATESON, 1972, 1987. Em part 1: metalogues.)
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entre a biologia e a arquitetura contemporânea, e as definições que emaranham 

as fronteiras permeáveis entre estas duas grandes áreas, no sentido dos proces-

sos de produção das informações e suas inter-relações. Como estas reflexões têm 

como objetivo construir um pensamento ecológico socioambiental, pretendem-se 

analisar as definições de ecologia dentro do âmbito da biologia na arquitetura e 

suas relações. Estas relações direcionaram a dissertação ao estudo dos sistemas na 

arquitetura como fonte concatenadora das partes destas disciplinas, de maneira a 

compreender como se estruturam em um todo organizado. 

É sob o contexto das relações entre a biologia e arquitetura, atreladas às tecno-

logias computacionais, subentendendo-se o homem como figura central deste  

contexto, que as definições pretendem ser levantadas, além de travar um diálogo 

entre os termos analisados.

A seguir, seguem exemplos e definições dos termos selecionados na literatura  

disponível (grifos da pesquisadora).
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1.2.1 Biologia na arquitetura
A Biologia tem sido indispensável para 
a arquitetura - mas a arquitetura tem 
também sido indispensável para a bio-
logia. (OTTO, 1971, apud KULL, 2005, 
p. 8)41

Quando a biologia é abordada na arquitetura, alguns termos são encontrados de 

maneira a dialogar com as duas áreas de interesse. Alguns deles foram seleciona-

dos, os quais interessam diferenciar e aproximar, nesta pesquisa, dentro da esfera 

do processamento de informações, além da finalidade de esclarecer o seu significa-

do sob a ótica de teóricos, pesquisadores e arquitetos. São eles a arquitetura e a 

biologia, arquitetura biomimética e biônica, a arquitetura evolutiva, a morfológica 

e a arquitetura genética.

Arquitetura e a Biologia 

 “Bi.o.lo.gi.a sf (bio+logo2+ia1) Ciência que estuda os seres vivos e suas relações, 

a fim de conhecer as leis peculiares à matéria viva. B. diferencial: biotipologia. B. 
espacial: estudo da vida como ela possa apresentar-se no espaço. B. geográfica: o 

mesmo que biogeografia.”42

Segundo o arquiteto Philip Steadman, entre os anos 1970 e 2008 houve uma mu-

41   Do inglês: Biology has become indispensable for architecture – but architecture has also become 
indispensable for biology. 
42   Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=Biologia>. Acesso em: 07 set. 2013.
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dança de paradigma nas relações da arquitetura com a biologia, em função da busca 

por soluções mais próximas da natureza e, sobretudo, pela tecnologia atual aproxi-

mar o arquiteto de ferramentas cada vez mais disponíveis, intuitivas e que possi-

bilitam testar inúmeras possibilidades de performances, de modo a otimizar tempo 

e custo. A biologia passa, portanto, a inspirar o desenvolvimento de processos de 

projeto de arquitetura, por meio de análises dos seus processos e métodos, ao 

invés de ser analisada apenas pela imitação da sua forma. (STEDMAN, 1979/2008)

Já na década de 1960, o arquiteto alemão Frei Otto trabalhava em conjunto com 

o biólogo alemão Johann-Gerhard Helmcke43, a fim de explorarem os modos de 

vida microscópicos e como se inter-relacionam, além de analisar as suas origens, 

de maneira a traçar um paralelo com a arquitetura e a tecnologia. À medida que 

trabalhavam juntos, o arquiteto encontrava na biologia os princípios da construção 

leve - “lightweight building”, termo original em inglês cunhado pelo arquiteto.

Segundo Ulrich Kull e de acordo com a figura 12:

Nas conchas de diatomáceas (algas com paredes celulares silicificados) 
e os esqueletos de radiolários, Helmcke e Frei Otto reconheceram os 
princípios da construção leve no trabalho da natureza e a importância 
dos processos de auto-formação para o desenvolvimento de formas.44 
(KULL, apud NERDINGER, 2005/2009, p. 45 e 46. Tradução nossa)

43	 	 	Johann-Gerhard	Helmek:	é	alemão,	biolólogo,	o	qual	introduziu	Frei	Otto	sob	a	aparência	da	vida	de	
formas	microscópica		e	as	tentativas	de	biologia	para	explicar	suas	origens	(KULL,	2005,	p.45.	Tradução	nossa.)
44 Do inglês: In the shells of diatoms (algae with silicified cell walls) and the skeletons of radiolarians, 
Helmcke and Frei Otto recognized the principles of lightweight construction at work in nature and the signifi-
cance of autoformation processes for the development of shapes.
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Figura 12. À esquerda: Desenhos de radiolares, por Ernst 
Haeckel: Die Radiolarien (RHIZOPODA RADIARIA) Berlim, 
1862. À direita: Imagem do domo Flys Eye, do arquiteto 
Buckminster Fuller. Fonte: <http://caliban.mpiz-koeln.
mpg.de/haeckel/radiolarien/> Acesso em: 03 out. 2003 e 
FULLER, 1981, p. 310-315 

De acordo com a explicação de Ulrich Kull, os paralelos traçados entre a biologia e 

arquitetura pelo arquiteto Frei Otto e pelo biólogo Johann-Gerhard Helmcke levam 

à reflexão destas relações sob a ótica de processos e não sob a ótica de forma, ou 

seja, sobre como as relações de auto formação ocorrem, sendo os processos da bio-

logia fonte de inspiração para o desenvolvimento de projeto e construção, atrelado 

aos princípios ecológicos na parte do relato acima, que diz- “[...] reconheceram na 
natureza os princípios do trabalho de construção leve”, uma vez que a construção 

leve nos projetos de Frei Otto, refere-se ao uso mínimo de material e energia,  

representada nas figuras 13 e 14. 
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Figura 13. Lightweight 
structure. Passarelas de  
pedestres em Gelsenkirchen, 
Alemanha, 2003. A 
telier Frei Otto.  
Fonte:  <http://www.freiotto.
com/> Acesso em: 04 out. 
2013.

Figura 14.   
Modelo de  
suspensão inspirados 
na estrutura das 
árvores, Frei Otto. 
Fonte: NERDINGER, 
2005, p. 67.
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No que diz respeito aos conhecimentos tecnológicos mencionados por Steadman 

e Kull, a tecnologia contribui para compreender não somente os efeitos e soluções 

que as formas na natureza proporcionam, de modo que o homem possa imitá-

los em soluções arquitetônicas pontuais, mas compreender seus processos de 

produção de informação, de modo a atingir soluções ecológicas ambientais no que 

concerne à eficiência energética.

De acordo com Kull:

Imitando a estrutura das folhas das plantas, cujas folhas apresentam 
propriedades “auto-limpantes”, quando molhadas (um fenômeno que 
se tornou conhecido como um efeito lótus) é agora apenas uma questão 
de tecnologia, enquanto que imitar os processos de fotossíntese pode 
nos ajudar a resolver o problema da energia no futuro distante.45 (KULL, 
apud NERDINGER, 2005/2009, p.49. Tradução nossa)

Quando Kull fala em “imitar os processos de fotossíntese”, ele se refere à com-

preensão do comportamento e informações que os processos da fotossíntese 

geram, para serem transferidos aos processos de projeto da arquitetura. Esta  

relação da biologia com a arquitetura, testada e experimentada pela tecnologia, 

torna-se cada vez mais presente, uma vez que modelos computacionais processam 

a leitura de códigos informativos, contribuindo com a otimização de processos e 

geração de soluções variadas. Assim, modelos evolutivos encontrados na biologia 

passam a servir de referência análoga em processos de projeto da arquitetura.

45   Do inglês: Imitating the structure of leaf structure in plants whose leaves exhibit ‘self-cleaning’ 
properties when wetted (a phenomenon wich has became known as a lótus effect) is now only a metter of 
technology, while imitating the processes of photosynthesis may help us to solve the energy problem in the 
distant future.
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Arquitetura Biomimética ou Biônica

O termo Biomimética ou Biomimese é proveniente do Grego, em que “bios” sig-

nifica vida e “mimese” significa imitar46. Ele foi cunhado por Otto H. Schmitt na 

década de 1950 e passou a ter aplicações mais amplas além da medicina e robótica 

com o foco na biônica. (STEADMAN, 1979/2008, p. 260).

A Biônica foi concebida em 1958 pelo neuropsicólogo e psiquiatra das Forças Arma-

das Major Jack Steele como um termo interdisciplinar para a engenharia, matemáti-

ca e biologia trabalharem de modo colaborativo, de maneira que os sistemas  

vivos serviriam de modelo para serem observados, analisados e utilizados para a  

resolução de problemas. A Biônica não era considerada uma ciência, mas uma 

prática tecnológica de projeto, tendo os sistemas biológicos como base do conhe-

cimento (MÜLLER, 2007, p. 267, 268 e 269). O físico austríaco Heinz von Foerster 

(1911–2002)47 coloca, no prefácio do simpósio de Biônica de 1960, que a Biônica 

surge como herança do movimento interdisciplinar da Cibernética, a qual será dis-

cutida em Sistemas na Arquitetura. (MÜLLER, 2007, p. 268 apud VON FOERSTER, 

1960).

46  Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Biomimicry#cite_note-McCarty-2> Acesso em out. 
2013.
47	 	 Heinz	 von	 Foerster	 (1911–2002):	 Era	 austríaco,	 Doutor	 em	 Física,	 professor	 de	 bio-física,	
ciberneticista	e	diretor	do		Biological Computer Laboratory (BCL), envolvido com temas referentes a sistemas 
auto-organizáveis, biônica, biologia, entre outros. Fonte: MÜLLER, 2007, p. 9, 10 e 11.  
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Segundo o designer e arquiteto austríaco, Victor Papanek (1923-1998)48  

(1971), biônica significa: 

O uso de protótipos biológicos para a concepção de sistemas sintéti-
cos feitos pelo homem. Em uma linguagem mais simples: estudar os 
princípios básicos da natureza e a partir dela, emergir com aplicações 
de princípios e processos para as necessidades da humanidade.49 
(Tradução nossa) 

O que se pode extrair da explicação de Papanek a respeito de “estudar os princípios 
básicos da natureza e a partir dela, emergir com aplicações de princípios e  
processos para as necessidades da humanidade” é que os processos da natureza  

envolvem comportamento, auto-organização e evolução e resultam em estruturas 

e formas equilibradas. A partir destes processos, podem-se extrair informações que 

sejam aplicáveis e construídas artificialmente às necessidades do homem, como 

exemplificado na figura 15. 

48	 	 	 Victor	 Papanek	 (1923-1998):	 foi	 um	 designer	 e	 arquiteto	 austríaco.	 Em	 1949	 trabalhou	 com	 o	
arquiteto	Frank	Lloyd	Wright	e	em	1955	fez	pós-graduação	no	Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts	(MIT),	
nos Estados Unidos em 1955. Foi um forte defensor do do design de produtos social e ecologicamente 
responsável.
49 Do inglês: the use of biological prototypes for the design of man-made synthetic systems. To put 
it in simpler language: to study basic principles in nature and emerge with applications of principles and 
processes to the needs of mankind.	(PAPANEK,	1971,	p.	188)
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Figura 15. Eastgate Center, por Michael Pearce e grupo Arup, Zimbabue,  . O projeto deste edifício apropri-
ou-se da mimetização dos processos de auto regulação de temperatura dos cupinzeiros como forma minimi-
zar o uso energia em dias frios e quentes na cidade de Harare no Zimbabue, sem o uso de ar-condicionado.  
Fotos: <http://www.asknature.org/strategy/8a16bdffd27387cd2a3a995525ea08b3#changeTab> Fonte: 
<http://biomimicryinstitute.org/case-studies/case-studies/termite-inspired-air-conditioning.html> Acesso em: 
18 out. 2013.

Sob o âmbito da arquitetura, na década de 1980, uma nova área de pesquisa é fun-

dada – Construções Naturais - junto ao grupo de estudo de biologia e construção, 

na Universidade Técnica de Stuttgart – TU Stuttgart, envolvendo pesquisadores da 

área da biologia, antropologia, engenharia e arquitetura, tendo o arquiteto Frei 

Otto como principal pesquisador, entre outras áreas. Em paralelo à TU Stuttgart, o 

Instituto de Estruturas Leves (IL_Institute for Lightweight Structures), fundado por 

Frei Otto, desde a década de 1960 tinha como preocupação esclarecer as relações 

existentes entre as formas e as estruturas encontradas na natureza e na tecnologia. 

A partir de 1994 o Instituto chamado de ILEK, passa a ser dirigido pelo arquiteto 

e engenheiro civil Werner Sobek, com o objetivo de estudar as relações entre ar-

quitetura, design, engenharia civil e materiais, dentro do contexto da otimização da 

forma e estrutura, em termos de material e de consumo de energia.50 

50   Disponível em: <http://www.uni-stuttgart.de/ilek/1/homepage/> Acesso em: 18 out. 2013.
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É neste contexto, da década de 1980, que o arquiteto Berthold Burkhardt51, em 

nome do grupo de estudos, apresenta uma reflexão ampliada da biomimese, indo 

além da imitação de algo: 

Todos concordaram que o objetivo não era transferir os sistemas 
naturais ou formas em tecnologia ou arquitetura, mas descrever 
e identificar processos de emergência física em natureza viva e 
não-viva e em tecnologia. Isso também representava um certo 
distanciamento de outros grupos de trabalho, que usavam o 
termo biônica, cujo objetivo era traduzir os processos naturais 
e estruturas diretamente em tecnologia e, em parte, até mesmo 
para o lucro. Como as estruturas biológicas e técnicas, individu-
almente se assemelham, mas raramente tendem a ter proces-
sos estruturais ou processos emergentes comparáveis  , para não 
falar de funções comparáveis  , Helmcke e Burkhardt introduziram 
o termo pesquisa analógica para identificar essas distinções de 
forma inequívoca.52 (BURKHARDT, 2009, p.93. Tradução nossa)

51	 	 	Berthold	Burkhardt:	é	arquiteto	e	engenheiro	estrutural,	possui	escritório	com	Martin	Schumacher,	
é	Professor	e	Diretor	do	Instituto	de	Engenharia	de	Estruturas	da	Universidade	Técnica	de	Braunschweig	e	foi	
Professor	Assistente	do	arquiteto	Frei	Otto,	no	 Instituto	de	Estruturas	Leves,	da	Universidade	de	Stuttgart.	
Disponível	em:	<http://www.burkhardt-schumacher.de/berthold_burkhardt.htm.>	Acesso	em:	01	out.	2013
52   Do inglês: They all agreed that the aim was not to transfer natural systems or forms into technology 
or achitecture, but to describe and identify physical emergence processes in living and non-living nature, and in 
technology. This also represented a certain distancing from other working groups, using the term bionics, whose 
aim was to translate natural processes and structures directly into technology , and in part even for profit. As 
individual biological and technical structures look similar, but rarely tend to have comparable structural or 
emergence processes, to say nothing of comparable functions, Helmcke and Burkhardt introduced the term 
analogy research to identify these distinctions unambiguously.	(BURKHARDT,	2005/2009,	p.	92)
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Figura 20. Frei Otto, Modelo para o encontro da forma superfície-a-linha, Institute for Lightweight Structures 
(ILEK), Stuttgart, Alemanha. Figura 3. Frei Otto, Estádio Olímpico, Monique, Alemanha 1968-71. Disponível em: 
<http://www.itaproject.eu/TTU/6/monaco.html > Acesso em: 18 out. 2013.

De acordo com o argumento de Burkhardt, o objetivo de analisar a biologia em ana-

logia à arquitetura vai muito além da cópia de suas características, vai em direção 

à compreensão das suas características, com a intenção de traduzir as suas infor-

mações para transformá-las em dados coerentes e aplicáveis na arquitetura. Por 

isso, a rejeição do uso do termo biomimese ou biônica em seu sentido mais puro de 

tradução, a imitação.

Do mesmo modo, a biomimética ou biônica para o arquiteto, designer e historiador 

da arte Alberto Estévez (data de nasc. 1960)53 (2005, p. 41) não se concentra ape-

53   Alberto Estévez (1960): é espanhol, arquiteto, historiador da arte e designer. Doutor em Ciência 
da	 Arquitetura	 pela	 UPC	 e	 em	 História	 da	 Arte	 pela	 Universitat	 de	 Barcelona.	 É	 professor	 e	 diretor	 dos	
cursos	Master	em	Arquitetura	Biodigital	e	do	programa	de	doutorado	em	Arquitetura	Genética,	na	 Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura (ESARQ), pela Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Possui 
escritório	profissional	em	Barcelona	e	 leciona	há	mais	de	25	anos	em	diversas	universidades	das	áreas	de	
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nas na imitação de algo, ela tem definição análoga aos pensamentos de Helmcke e  

Burkhardt: “Arquitetura biônica é a arquitetura cujo funcionamento, sistemas ou proces-

sos são semelhantes aos dos seres vivos, em que os toma como modelo. E indo da escala 

do edifício para a do objeto, o design biônico também é definido”.54 (Tradução nossa)

Pode-se dizer então que a Biomimese, ou Biônica, vai além do significado da pala-

vra grega, ou seja, da imitação da forma. É a observação e a aplicação análoga das 

informações, das relações e dos processos que fizeram produzir aquela forma em 

processos de projeto de arquitetura.

Arquitetura Evolutiva
Quando algo adquire uma forma, se 
metamorfoseia imediatamente em 
uma nova. Se desejemos chegar a al-
guma percepção viva da Natureza nós 
mesmos devemos permanecer tão 
rápidos e flexíveis como a Natureza 
e seguir o exemplo que ela oferece.55 
(GOETHE, 1807/1817. Tradução nossa)

áreas	 de	 projeto	 arquitetônico,	 teoria	 da	 arquitetura	 e	 história	 da	 arte.	 (Tradução	 nossa)	 Disponível	 em:	 
<http://albertoestevez.es/cv_author/> Acesso em: 08 ago. 2014
54   Do espanhol: Arquitectura biónica es aquella cuyo funcionamento, sistemas o procesos son similares 
a los de los seres vivos, que toma como modelos. Y bajando de la escala del edificio a la del objeto, igual se 
define el diseño biónico.
55   Do inglês: When something has acquired a form it metamorphoses immediately into a new one. If 
we wish to arrive at some living perception of Nature we ourselves must remain as quick and flexible as Nature 
and follow the example she gives.	(Von	Goethe,	Johann	Wolfgang,	Goethe,	The	collected	Works,	Vol.	12.	New	
Jersey: Princeton University Press, 1988)
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Segundo o cientista da computação Peter Bentley, evolução na biologia significa: 

Um processo de mudança gradual, onde alelos, genes, cromossomas, 
estruturas genéticas e as representações que aumentam a probabili-
dade de sobrevivência e reprodução do indivíduo tendem a tornar-se 
mais numerosas em genomas. Requer a reprodução, o que deve en-
volver herança e variabilidade. Também requer seleção. Normalmente 
envolve populações de indivíduos que se reproduzem por muitas gera-
ções.56 (BENTLEY, 1999, p. 427 e 428. Tradução nossa)

O conceito de Arquitetura Evolutiva surge como proposta de analogia entre arquite-

tura e biologia, a fim de tornar o ambiente construído equilibrado e com compor-

tamento simbiótico, como ocorre com o meio natural, tendo a biologia evolutiva 

como modelo gerador de formas arquitetônicas, a morfogênese como embasa-

dora teórica e científica e modelos computacionais como tradutores das informa-

ções provenientes dos sistemas biológicos e ágeis simuladores de performance.  

(FRAZER, 1995, p.9)

Segundo John Frazer:

Nossa analogia da arquitetura evolutiva não deve sugerir ape-
nas uma forma de desenvolvimento por meio da seleção natu-
ral. Outros aspectos da evolução, tais como a tendência para 
a auto-organização, são igualmente ou até mais significantes.  
Processos naturais como metabolismo e o funcionamento das 
leis da termodinâmica são fundamentais para nossa investigação, 

56   Do inglês: A gradual process of change, where alleles, genes, chromosomes, genetic structures and 
representations which enhance the probability of the individual’s survival and reproduction tend to become 
more numerous in genomes. Requires reproduction, which must involve inheritance and variability. Also 
requires selection. Normally involves populations of individuals which reproduce for many generations.
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assim como os princípios gerais de morfologia, morfogenética e 
quebra de simetria.57 (FRAZER, 1995, p.12 e 13)

Esta analogia da arquitetura com a biologia pode ser considerada uma ampliação 

das análises comparativas realizadas por Frei Otto, uma vez que ambas preocupam-

se com as relações, sejam elas de ganho e perda de energia ou de auto-organização 

em função de uma alteração. No caso da arquitetura evolutiva, o campo de estudo 

é ampliado para as análises sob o âmbito da organização e comportamento, em que 

processos, forma e ambiente são inter-relacionados e simulados, resultando em 

soluções que evoluem e variam. 

Segundo o arquiteto Philip Steadman (1979/2008), Johann Wolfgang Goethe (1749-

1832), em seus estudos de botânica, foi um dos primeiros a usar o termo morfo-

logia no sentido de estudo da forma, mediante estrutura da natureza orgânica e 

inorgânica.

Segundo o arquiteto Stanislav Roudavski58 (2009, p. 348) a morfogênese na biolo-

gia: “(…) [pode ser] usada para referir-se a (i) mudanças estruturais observadas em 

57   Do inglês: Our analogy of evolutionary architecture should not be taken just to imply a form of 
development throught natural selection. Other apects of evolution, such as the tendency to self-organizarion, 
are equally or even more signinficant. Natural processes as metabolism and the operation of the laws of 
thermodynamics are central to our enquiry, as are the general principles of morphology, morphogenetics and 
symmetry-breaking. 
58	 	 	 Stanislav	 Roudavski:	 é	 arquiteto,	 artista	 e	 pesquisador	 afiliado	 da	 Universidade	 de	 Melburne,	
Austrália.	 Mestre	 em	 Ciência	 de	 Projeto	 de	 Arquitetura	 Assistido	 por	 Computador,	 pela	 Universidade	
de	 Strathclyde,	 Inglaterra	 e	Doutor	 em	Filosofia,	 pelo	 departamento	de	 arquitetura,	 pela	 universidade	de	
Cambridge,	Inglaterra.	Sua	pesquisa	com	base	na	prática	atual	integra	técnicas	de	organização	da	arquitetura,	
a	 imprevisibilidade	 e	 a	 riqueza	 de	 situações	 performativas,	 as	 capacidades	 criativas	 da	 computação,	
linguagens	 das	 artes	 visuais	 de	 imagens	 em	movimento,	 dramaturgia	 e	 narrativa	 espacial.	Disponível em:  
<http://perfomativeplaces.expressivespace.org/index.php?/about-this-site/> Acesso em: 18 out. 2013.
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tecidos, como [por exemplo] um embrião se desenvolve ou (ii) mecanismos subja-

centes responsáveis por mudanças estruturais.“59 (ROUDAVSKI, 2009, p.348)

Os arquitetos contemporâneos Michael Hensel e Achim Menges (2006), os quais 

têm como foco de suas pesquisas a arquitetura morfogenética, referem-se ao ter-

mo morfologia, como o estudo da origem e do desenvolvimento de um organismo e 

a relação evolutiva entre grupos de organismos, por intermédio de métodos cientí-

ficos, usado por Goethe como um precursor e embasador dos estudos morfológi-

cos contemporâneos. Estes estudos propõem que a estrutura da forma se dê num 

processo contínuo, como ilustrado na figura 16.

 
Figura 16. Experimento em Design Morfogenético – Superfície Fibrosa, Sylvia Felipe, Achim Menges, Jordi  
Truco, 2005. Fonte: <http://www.achimmenges.net/?p=4440 > Acesso em: 18 out. 2013.

59   Do inglês: [i]n biology the word “morphogenesis” [can be] used to refer either to (i) the structural 
changes observed in tissues as an embryo develops or to (ii) the underlying mechanisms responsible for the 
structural changes.
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O processo contínuo de estruturação da forma na natureza é dado pela capacidade 

adaptativa dos sistemas biológicos; além disso, estes sistemas reciclam matéria e 

fazem uso eficiente de energia, por isso são considerados sistemas complexos.

Os princípios destes sistemas podem ser testados e experimentados, analogamente 

na arquitetura, graças às tecnologias computacionais voltadas para resolver pro-

blemas complexos como estes. Uma das maneiras adotadas para analisar a arquite-

tura evolutiva, obtendo como resultados formas emergentes variadas, foi a aplica-

ção do algoritmo genético, como nas figuras 17, 18 e 19. Neste caso, parâmetros 

são codificados e alterados durante a geração dos elementos, de modo que o que 

importa são os dados de entrada que alimentam este sistema, e os dados de saída 

são formas resultantes destas informações internas. (KOLAREVIC, 2000, p. 4)
 

 
 
 

 
Figura 17. à esquerda: Interactivator: Networked Evolutionary Design System, 
John	 Frazer,	 Julia	 Frazer,	 Manit	 Rastogi,	 Peter	 Graham,	 Patrick	 Janssen.	
Architectural	 Association,	 London,	 1995.	 Fonte:	 <http://www.generativedesign.
com asialink/de6.htm> Acesso em: 27 out. 2013. Figura 18. À direita: Formas  
emergentes	sob	influência	solar,	Guy	Westbrook,	1993.	Fonte:	FRAZER,	1995,	p.	64.

capítulo 1 : : A relevância da biologia na arquitetura 

C1



84

 
Figura 19. Mapa 
Filogenético de um  
telhado - conceitos 
e princípios cientí-
ficos e filosóficos 
fornecidas pela 
analogia da biolo-
gia, desenvolvido 
pelo estudante 
Claire Condon. 
Fonte: COSTA; 
PITIOT. p. 13, 2011.

A tecnologia computacional surge então como um instrumento que permite  

simular, compreender e prever alguns mecanismos de controle. As relações  

complexas encontradas na biologia podem sugerir um caminho análogo ao desenho  

de mecanismos complexos e dinâmicos na arquitetura, e a modelagem computa-

cional pode servir não só como um dispositivo de tradução entre os processos, mas 

como gerador de resultados evolutivos viáveis e não viáveis.

Arquitetura Genética

A arquitetura genética é um termo aplicado pelo Prof. Dr. Alberto Estévez aos pro-

cessos de projeto que se utilizam da genética, tanto real quanto metafórica. 
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Segundo Estévez:

Arquitetura genética é aquela em que se aplica a genética. E  
descendo da escala do edifício para a escala do objeto, o mesmo 
se define para o design genético. Assim como no campo da arte 
genética. 

1. Pode-se aplicar a genética à arquitetura de modo real 
e natural. Esta seria a arquitetura genética propriamente 
dita, que precisa de um trabalho multidisciplinar entre  
arquitetos e geneticistas. 

2. Pode-se aplicar a genética à arquitetura de modo metafórico 
e artificial. Esta seria uma arquitetura genética assim qualificada 
apenas por extensão ou similaridade com as definições e pro-

cessos próprios da genética.60 (ESTÉVEZ, 2005, p. 41. Tradução 
nossa)

Em ambos os casos, os processos de produção de informação ocorrem para que 

a genética consiga ser empregada em processos de projeto de arquitetura. No  

primeiro caso, segundo a definição de Estévez, os elementos vivos são aplica-

dos em obras arquitetônicas, mas para tal seus códigos genéticos são estuda-

dos, de modo que o seu comportamento possa ser analisado ainda na etapa de  

projeto. Assim, estes elementos são considerados tanto em projeto quanto em obra 

60   Do espanhol: Arquitectura genética, es aquella que tiene aplicada la genética. Y bajando de la escala 
del edifício a la del objeto, igual se define el diseño genético. Así como en su campo de acción el arte genético. 
1. Puede aplicarse la genética a la arquitectura de manera real y natural. Esta sería la arquitectura genética 
propriamente dicha, que necessita de um trabajo multidisciplinar, entre arquitectos e genetistas. 2. Puede 
aplicarse la genética a la arquitectura de manera metafórica y artificial. Esta seria una arquitectura genética 
así calificada sólo por extensión o similitude com las definiciones y processos propios de la genética que toma 
para si.
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finalizada arquitetônica, como é o caso dos estudos realizados no Pavilhão Genético 

de Barcelona, segundo figura 20. 

 
Figura 20. Genetic  
Barcelona Pavilion: Ceci 
n’est pas un pavillon, 
Barcelona, 2007, Alberto 
T. Estévez e Marina Serer. 
O trabalho faz parte da 
pesquisa para o controle 
genético do crescimento 
das células, fazendo  
crescer o tecido vivo, 
como um material de  
construção. Fonte: 
ESTÉVEZ, 2014, p. 3-4. 
Tradução nossa.

No segundo caso, em que a genética é aplicada de modo metafórico aos processos 

de projeto digital, tem-se, num primeiro momento (ou seja, na etapa de processo) 

a introdução de dados dotados de informações em sistemas computacionais por 

meio de software, assim como a formação da cadeia genética, em códigos de DNA. 

Uma cadeia de dados que se interliga gera informação e, por consequência, forma. 

Neste processo, uma alteração em parte desta cadeia altera todo o conjunto de 

dados, assim como na cadeia genética. E num segundo momento ocorre a transfe-

rência destes dados para as máquinas de produção automatizada, em que o “código 

genético digital” dos processos de projeto serão produzidos, por meio de fabricação 

digital, em formas concretas de tamanho real. (ESTÉVEZ, 2014, p. 38)
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A arquitetura genética e suas técnicas computacionais de aplicação em proces-

sos de projeto serão abordadas no capítulo 3 no item 3.3 Algoritmo genético em  

processo de projeto.

1.2.2 Ecologia na arquitetura

O físico austríaco Fritjof Capra (data de nasc. 1939)61 (1997) explica o termo ecologia 

como as relações entre os seres vivos e não vivos, baseado na definição do biólogo 

alemão Ernst Haeckel: “O termo foi introduzido em 1866 pelo biólogo alemão Ernst 

Haeckel, que o definiu como a ciência das relações entre o organismo e o mundo 

externo circunvizinho”. (CAPRA, 1997, p.33 apud MANON, 1982, p.30)

A fim de explicar o termo ecologia, o biólogo e ciberneticista Gregory Bateson 

(1972/1987, p.  489), faz uma reflexão atualizada e ampliada sobre a teoria da 

evolução e seleção natural de Darwin. O biólogo coloca que não caberia afirmar 

atualmente que esta teoria esteja apenas baseada na seleção e evolução pela  

linhagem das famílias, espécies e subespécies, mas sim, além disso, nas conexões 

advindas da soma das relações do organismo com o ambiente, já que, à medida que 

o ser humano destrói a natureza, ele se autodestrói. 

61  Fritjof Capra (1939): é austríaco, Doutor em Física e Teoria dos Sistemas, é diretor fundador do 
Centro	de	Ecoliteracy	em	Berkeley,	Califórnia.	Dr.	Capra	é	parte	do	corpo	docente	do	Programa	de	Liderança	
Ambiental	Beahrs,	da	Universidade	da	Califórnia,	em	Berkeley.	Ele	também	leciona	na	Schumacher	College,	
um	centro	internacional	de	estudos	ecológicos	na	Inglaterra,	e	frequentemente	dá	seminários	de	gestão	para	
altos	executivos.	Disponível	em:	<http://www.fritjofcapra.net> Acesso em: 08 out. 2013
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Esta ideia pode ser exemplificada pelo diagrama da figura 21 desenvolvido por Hugh 

Dubberly e Paul Pangaro62, que trata de evolução em termos do organismo somado 

ao ambiente. 

Figura 21. Diagrama  
de evolução. Fonte:  
DUBBERLY; PANGARO,  
2007, p. 23. 

62	 	 	 Paul	 Pangaro:	 é	 cientista	 da	 computação	 pelo	 MIT,	 Doutor	 em	 Filosofia	 no	 departamento	 de	
Cibernética	da	Universidade	de	Brunel,	 Inglaterra	e	presidente	do	General	Cibernetics	 Inc.	Disponível	 em:	
<http://www.pangaro.com/person/PaulPangaroResumeJune2013.pdf> Tradução nossa. Acesso em:  18 ago. 
2013.
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Para Bateson (1972/1987, p. 489), ecologia passa a adquirir um outro sentido: 

“Ecologia, no sentido mais amplo, torna-se o estudo da interação e sobrevivência 

de ideias e programas (ou seja, as diferenças, complexos de diferenças, etc.) em 

circuitos.”63  (Tradução nossa)

Esta definição leva à reflexão da ecologia sob a ótica da evolução e sob um olhar 

cibernético, em que interações mais complexas controlam os sistemas menos  

complexos de maneira circular.

Segundo o arquiteto austríaco Christopher Alexander (data de nasc. 1936)64:

Se quisermos ter uma visão ecológica da arquitetura, nós naturalmente 
tomamos o ponto de vista de que o nosso trabalho na terra é criar vida 
nos edifícios e cidades, não só na parte “selvagem” da natureza. Isto 
é completamente diferente de simplesmente preservar a vida natural 
que existe. Significa a criação de vida em coisas feitas pelo homem e 
pela natureza, conjuntamente.65 (ALEXANDER, 1980/2005, p. 28)

Para o arquiteto, a ideia de se estudar ecologia é conduzida ao conceito de preser-

vação, e relacionando-a à arquitetura, o conceito deveria ir além da preserva-

63   Do inglês: Ecology, in the widest sense, turns out to be the study of the interaction and survival of 
ideas and programs (i.e., differences, complexes of differences, etc.) in circuits.
64	 	 	Christopher	Alexander	(1936):	é	arquiteto	austríaco.	Mestre	em	Matemática	e	Doutor	em	Arquitetura	
pela Universidade de Harvard. Trabalhou no MIT, em teoria de transporte e na ciência da computação, e 
trabalhou	 em	Harvard	 na	 cognição	 e	 os	 estudos	 cognitivos.	 Possui	mais	 de	 200	projetos	 e	 construção	 na	
Califórnia,	Japão,	México	e	ao	redor	do	mundo.	Foi	professor	em	Berkeley,	Califórnia	e	professor	emérito	da	
Universidade	da	Califórnia,	Berkeley.	Disponível	em:	<http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Alexander> 
Acesso em: 18 nov. 2013.
65 Do inglês: If we want to take an ecological view of architecture, we naturally try to take the view that 
our job on earth is to create life in buildings and in towns, not only in the “wild” part of nature. This is quite 
different from merely preserving the natural life which exists. It means creating life in man-made things and 
natural things together
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ção, já que os edifícios desempenham uma ação sobre o ambiente em que foram  

construídos. Aqui o arquiteto não descarta o princípio da ecologia em arquitetura, 

em que edifícios e cidades devam ser construídos em harmonia com a Natureza, no 

sentido de preservação. Porém, o arquiteto amplia a ideia de ecologia em arquite-

tura quando descreve acima – “Significa a criação de vida em coisas feitas pelo 
homem e pela natureza, conjuntamente” - de modo que a arquitetura deva ser 

entendida como um sistema que evolui e que se relaciona com os sistemas vivos, 

como ilustrado na figura 22. Neste sentido, pode-se dizer que a ecologia na arquite-

tura está relacionada com os processos de organização entre os sistemas vivos e 

não vivos.

Figura 22. Uma 
esquina da praça 
São Marco, em 
Veneza. Fonte: 
ALEXANDER, 
2005.
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De acordo com Eberhard Möller:

A palavra ecologia, que era a palavra de ordem dos anos 1970 e 1980, 
literalmente, significa simplesmente a ciência de conservar a casa. Em 
seu sentido moderno, no entanto, é a doutrina do estilo de vida mais 
amigo do ambiente (ecológico) e uso prudente dos recursos da terra. 
Assim, construção leve é desejável sempre que contribui para empregar 
limitações não só sobre a utilização de materiais para a construção de 
um edifício, mas também os requisitos de energia para a construção e 
manutenção deste edifício.66 (MÖLLER, apud NERDINGER, 2005/2009, 
p.42. Tradução nossa)

Esta definição de ecologia apresenta uma ampliação de consciência do modo de 

vida do ser humano aliado aos recursos da Natureza, quando diz acima: “[...]é a 
doutrina do estilo de vida mais amigo do ambiente”, e sob o foco da arquitetura, 

uma consciência sobre o ciclo de vida da construção, ao descrever: [...]”mas tam-
bém os requisitos de energia para a construção e manutenção deste edifício”. 
Sugere o conhecimento dos componentes dos materiais e o seu uso consciente, 

abarcando os processos de consumo consciente de energia, desde o projeto até 

sua manutenção, reforçando a ideia da compreensão dos processos de produção 

de informação para se atingir o conceito de construção leve.

66   Do inglês: The word ecology, which was the catchword of the 1970s and 1980s, literally means simply 
the science of keeping house. In its modern sense, however, it is the doctrine of environmentally-friendlly 
lifestyles ans circumspect use of the earth’s resources. Thus, lightweight construction is desirable wherever it 
helps to place limitations not only on the use of materials for constructing a building, but also on the energy 
requirements for building and maintaining it. 
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Segundo Ulrich Kull:

A aplicação impensada de alguns princípios ecológicos, de maneira iso-
lada, não se qualifica como a arquitetura ecológica. Cobrir uma fachada 
com vegetação - o valor ecológico da qual é indiscutível (...) são pouco 
mais do que gestos ecológicos. Nem edifícios se tornam mais “biológi-
cos” através de mudanças superficiais em suas formas. O fator essencial 
é a economia de recursos que podem reduzir a energia, materiais e o 
tempo necessário para o processo de construção. Formas naturais e 
construções adaptáveis ajudam a alcançar esta economia de recursos. 
Como o conceito de arquitetura ecológica é tanto vago quanto propen-
so ao abuso, parece mais aconselhável falar de arquitetura inteligente.67 
(KULL, apud NERDINGER, 1995/2009, p. 53. Tradução nossa)

Antes de mais nada, o autor reconhece que o desenvolvimento de tecnologias  

construtivas faz parte do processo de construção ecológica, porém deixa claro que 

ecologia na arquitetura é algo que vai além do desenvolvimento de um elemento 

isolado, ou seja, ecologia na arquitetura é a elaboração de um constructo em ecolo-

gia, de composição de relações que envolvem adaptações dos elementos naturais 

vivos e não vivos e dos artificiais enredados em processos de projeto, passando 

pelas análises do ciclo de vida do edifício, tornando-se assim, edifício inteligente, 

como representado no modelo de Frei Otto, pela figura 23.
  

67  Do inglês: The unthinking application of a few ecological principles alone does not qualify as 
ecological architecture. Covering a façade with greenery - the ecological value of which is beyond dispute - (...) 
are little more than token ecological gestures. Nor do buildings become more ‘biological’ through superficial 
changes in their shape. The crucial factor is the savings in resources that can reduce the energy, material and 
time required for the construction process. Natural shapes and adaptable constructions help to achieve these 
savings in resources. As the concept of ecological architecture is both vague and prone to misuse, it seems 
more advisable to speak of intelligent architecture.
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Figura 23. Arquitetura inteligente – o uso inteligente dos recursos naturais energéticos evita emissões de CO2. 
Modelos de Frei Otto, para a definição da forma dos arcos para a estação de trem em Stuttgart, Alemanha, 
2000, Christoph Ingenhoven e Partner, Frei Otto, Büro Happold, Leonhardt and Andrae. Fonte: <http://www.
freiotto.com> Acesso em: 04 out. 2013. 

Michael Hensel e Achim Menges afirmam que:

Ecologia é o estudo da relação entre organismos e seu ambien-
te. Esta definição também se adequa à disciplina da arquitetura 
surpreendentemente bem: em nossa opinião, uma das tarefas 
centrais da arquitetura é oferecer oportunidades para habitação 
através de material específico e intervenções enérgicas no am-
biente físico. Correlacionando morfogênese e ecologia, desen-
volvemos um novo quadro para o projeto arquitetônico que está 
firmemente enraizado dentro de um paradigma biológico e, por-
tanto, preocupados com as questões de funcionalidade de nível 
superior e capacidade de desempenho. Chamamos essa aborda-
gem Morfo-Ecologia.68 (HENSEL, MENGES, 2006, p. 16. Tradução nossa)

68   Do inglês: Ecology is the study of the relationship between organisms and their environment. This 
definition also suits the discipline of architecture surprisingly well: in our view one of the central tasks of 
architecture is to provide opportunities for habitation through specific material and energetic interventions 
in the physical environment. Correlating morphogenesis and ecology, we have developed a new framework 
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A morfo-ecologia definida pelos arquitetos tem um forte apelo à performance do 

material, desde o uso adequado da matéria, respeitando as suas propriedades  

inerentes, até a preocupação com o seu descarte. Neste sentido a relação organis-

mo-ambiente refere-se à estrutura formal do material de acordo com o ambiente 

em que se adequa melhor.

Uma definição mais ampla da ecologia, que se estende para 
além dos limites da percepção humana, implica uma reavalia-
ção dos arredores, onde os aspectos de lugar e região incluem 
agora condições naturais e artificiais interligados. Implícito nesta  
reavaliação é uma definição alargada de ecologia para além 
da definição de sistemas de organismos interdependente que 
compõem o meio ambiente natural. No contexto das inter-
venções de design, essa definição da ecologia leva em conta o  
desempenho ambiental de materiais e tipos de construção, as consi-
derações mais amplas e as implicações a longo prazo do edifício, inclu-
indo fatores sociais, culturais, econômicos e tecnológicos. Enquanto a 
crescente necessidade de preservação do meio ambiente e eficiência  
energética levaram à promoção de condições que igualmente corres-
pondem a cenários naturais e condições climáticas, o design ecológico 
e métodos de construção aqui são entendidos para refletir o potencial 
e as limitações dos fatores econômicos e tecnológicos.69 (NEUMANN, 
p.1. Tradução nossa)

for architectural design that is firmly rooted within a biological paradigm and thus concerned with issues of 
higher-level functionality and performance capacity. We have named this approach Morpho-Ecology. 
69 Do inglês: A broader definition of ecology, which extends beyond the limits of human perception, implies 
a reassessment of the surroundings where aspects of place and region now include interrelated natural and 
man-made conditions. Implicit in this reassessment in an extended definition of ecology beyond the definition 
of systems of interdependent organisms that make up the natural environment. In the context of design 
interventions, this definition of ecology takes account of the environmental performance of materials and 
types of construction and broader considerations and long-term implications of building including social, 
cultural, economic, and technological factors.
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A partir do pensamento sistêmico, o arquiteto Oliver Neumann estende a noção 

de ecologia na arquitetura não somente em nível ambiental, mas econômico,  

cultural, tecnológico e social. Entende-se que esta extensão possa ser associada ao  

“ecossistema inteligente” mencionado anteriormente por Hensel.

1.2.3 Sistemas na Arquitetura relacionada com a Biologia

Para se refletir sobre a arquitetura como um sistema dentro do âmbito das relações 

entre a biologia e arquitetura, deve-se compreender o contexto em que surge o 

conceito de sistemas.

Após a II Guerra Mundial a tecnologia passou a ser conduzida não apenas em 

termos de uma única máquina, mas em termos de sistemas tecnológicos para  

responder aos problemas da indústria militar, cada vez mais complexos. O arquite-

to norte-americano Buckminster Fuller, em sua obra Manual de Operação para a  
Espaçonave Terra, discorre já em 1969 sobre a necessidade de integração das diver-

sas ciências, como biologia, química e física, neste período, como forma inteligente 

e eficaz de especialistas compreenderem melhor o universo que os circundava. 

Uma das ferramentas que promoveu o pensamento mais abrangente das ciências e 

a sua contiguidade foi a Teoria Geral dos Sistemas, originária do campo da biologia 

e que, posteriormente, espalhou-se por diversas outras disciplinas (MÜLLER, 2007, 

p.237), em função da necessidade de integração e relação entre as ciências naturais 

e sociais.  
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A Teoria Geral dos Sistemas, elaborada pelo biólogo austríaco Karl Ludwig von  

Bertalanffy (1901-1972)70, prega que o todo é maior que a soma de suas partes 

e que este todo constitui um sistema, sendo que este é constituído pelas partes 

e pelas relações entre elas, pelo todo e pela relação entre ele e as partes e pelas 

qualidades que emergem destas interações. Deste modo, Fritjof Capra esclarece, 

de maneira didática, o pensamento sistêmico: 

 
Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser en-
tendidas apenas a partir da organização do todo. Em consequência dis-
so, o pensamento sistêmico concentra-se não em blocos de construção 
básicos, mas em princípios de organização básicos. O pensamento 
sistêmico é “contextual”, o que é o oposto do pensamento analítico. A 
análise significa isolar alguma coisa a fim de entendê-la; o pensamen-
to sistêmico significa colocá-la no contexto de um todo mais amplo. 
(CAPRA, 1997, p.31)

Buckminster Fuller tinha como principal preocupação as interações que ele chamava 

metabólicas entre homem e natureza, suas relações com o meio construído e o uso da  

tecnologia para equilibrar estas complexas relações, representada na figura 24. Sua inspira-

ção era proveniente dos sistemas observáveis na natureza, ou seja, que relacionam diver-

sas considerações feitas por observadores diferentes em referenciais distintos e a relação 

entre as suas partes. 

70	 	 	Karl	Ludwig	von	Bertalanffy	(1901-1972):	foi	biólogo,	austríaco,	conhecido	como	um	dos	fundadores	
da	Teoria	Geral	dos	Sistemas	(GST).	GST	é	uma	prática	interdisciplinar	que	descreve	sistemas	com	interação	
de	componentes	aplicáveis			à	biologia,	cibernética,	e	outros	campos.	Bertalanffy	propôs	que	as	clássicas	leis	da	
termodinâmica	são	aplicadas	à	sistemas	fechados,	mas	não	necessariamente	a	“sistemas	abertos”,	como	seres	
vivos.	Seu	modelo	matemático	do	crescimento	de	um	organismo,	ao	 longo	do	tempo,	publicado	em	1934,	
ainda está em uso hoje. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_von_Bertalanffy> Acesso 
em: 18 out. 2013.
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Figura 24. À esquerda: Domo que abrigou a exposição da Universidade de Ciências e tecnologia em Kunsai, 
Gana. À direita: Estudo do sistema de resfriamento do edifício usando somente as leis da termodinâmica da 
natureza, baseado nos princípios de Bernuolli. Buckminster Fuller. Fonte: FULLER, 1981, p. 210 - 211. Disponível 
em: <http://www.buckminster.info/> Acesso em: 29 out. 2013.

O Movimento Metabolista71 da década de 1960 volta a ser revisitado em obras de 

Michael Hensel, entre outros, embasado pelo pensamento sistêmico que aquele 

grupo já utilizava como método para desenvolver os processos de projeto em  

arquitetura e urbanismo. Em 2011, o XXIV Congresso Mundial de Arquitetura, ocor-

rido em Tóquio, tem como mostra o tema metabolismo - “metabolism, the city 
of the future: dreams and visions of reconstruction in postwar and present-day  
japan” onde o arquiteto Rem Koolhaas coloca o assunto como ainda pertinente 

para os problemas de sustentabilidade que se vive atualmente:

71	 	 	 Movimento	 Metabolista:	 composto	 inicialmente	 pelos	 arquitetos	 Noboru	 Kawazoe,	 Kiyonori	
Kikutake,	e	Kisho	Kurokawa	e	posteriormente	por	Masato	Otaka1	e	 	Fumihiko	Maki	emergiu	em	1959,	no	
período	pós-guerra,	sob	uma	visão	mais	holística	das	relações	entre	pessoas,	território	e	design.	A	arquitetura	
e	o	urbanismo	passam	a	ser	vistos	sob	a	ótica	de	um	organismo,	em	que	adaptabilidade,	mutação,	dinamismo	
e complexidade tornam-se palavras de ordem. (OLIVEIRA, 2011) 
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[…] se você olhar para o trabalho de Kurokawa72, por exemplo, ele  
parece ler metabolismo não como um impulso linear para os projetos 
cada vez maiores, mas sim como uma capacidade de transformação a 
nível biológico. Eu acho que ele apresentou muitas ideias que são muito 
sutis em termos de como a natureza pode ser usada ou como a ar-
quitetura pode ser sustentável, ideias que são questões importantes da 
arquitetura agora.73 (GRIECO, apud KOOLHAAS, 2011. Tradução nossa) 

Na figura 25 réplicas do edifício Nakagin Capsule Tower, da década de 1972  

representam a idéia da arquitetura metabolista em que, assim como na natureza, 

estruturas podem ser construídas a partir de células compositivas criando unidades 

flexíveis e adaptáveis.

72	 	 	Kisho	Kurokawa	(data	de	nasc.	1934):	arquiteto,	japonês	e	acadêmico	na	Japan Art Academy. Foi 
um dos fundadores do Movimento Metabolista. Desde então ele tem defendido a mudança de paradigma 
da Era do Princípio da Máquina, para a Era do Princípio da Vida. Conceitos que ele defende como: simbiose, 
metabolismo, informação, reciclagem, ecologia, espaços intermediários, fractais, etc.  Em 2003, recebe o 
Prêmio	Internacional	Dedalo-Minosse	(Grand	Prix)	2003/2004	(Itália)	pelo	projeto	do	Aeroporto	Internacional	
de	Kuala	Lumpur,	na	Malásia,	que	também	é	certificado	como	um	aeroporto	sustentável	pelo	Green	Globe	21,	
das Nações Unidas. Disponível em: <http://www.kisho.co.jp/page.php/4> Acesso em: 29 out. 2013
73   Do inglês: [...] if you look at the work of kurokawa for instance, he seems to read metabolism not 
as a linear push for ever bigger  and larger projects, but more as an ability to transform at the biological level. 
I think that he put forward many ideas  that are very subtle in terms of how nature could be used or how 
architecture could be sustainable, ideas which are  major issues in architecture now.
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Figura 25. À esquerda: Réplica da nakagin capsule tower building de 1972, por Kurokawa Kisho, no Mori Museu 
de Arte no Japão. Ao centro: Vista do interior da réplica. À direita: Vista do edifício atual, 2011.  Foto: Watanabe 
Osamu, cortesia do Mori Museu de Arte. Fonte: <http://www.designboom.com/architecture/kisho-kurokawa-
nakagin-capsule-tower-building/> Acesso em: 29 out. 2013.

Para que a arquitetura seja compreendida no contexto do metabolismo, como uma 

capacidade de transformação a nível biológico, é preciso entender a biologia como 

um sistema. Na biologia, elementos têm como características específicas o trans-

porte de matéria e energia, além da manutenção da sua ordem e organização. A re-

lação entre estes elementos faz com que o todo se comporte e se organize de uma 

determinada maneira. Deste modo, são também denominados sistemas biológicos. 

Pode-se dizer então que os processos de projeto em arquitetura, sob o ponto de 

vista da biologia, constituem-se de um sistema, pois envolvem a interação entre os 

intervenientes próprios da disciplina de arquitetura e de demais áreas, num dado 

período e em um determinado local. As inter-relações de todas as partes envolvidas 

nestes processos, como os sistemas externos ao arquitetônico - os ciclos energéti-

cos, os sistemas sociais, econômicos, culturais, ecológicos, tecnológicos, biológicos 
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entre outros - além do próprio sistema arquitetônico - a concepção do projeto, 

planejamento, obra, manutenção e descarte, ou seja, seu ciclo de vida completo - 

são fundamentais para a constituição do todo. 

Variedade em Biologia e Arquitetura

Levando-se em consideração as relações e analogias entre os processos arquitetôni-

cos e os biológicos já discutidos, observa-se que ambos são sistemas dinâmicos, em 

constante transformação e que dependem do meio em que estão inseridos. Assim, 

a variedade, que é um dos conceitos da Cibernética, fornece elementos para com-

preender e melhorar as análises destes processos.

De acordo com os requisitos de variedade, no sentido de diversidade de elementos 

com os quais o arquiteto deve lidar ao desenvolver um projeto, Hugh Dubberly e 

Paul Pangaro colocam que:

A definição de variedade de requisitos de Ross Ashby fornece um 
quadro para descre-ver os limites de um sistema - as condições em que 
ele sobrevive e as em que ele pode falhar. Por exemplo, os humanos 
possuem variedade suficiente para regular sua tempe-ratura corporal 
dentro de uma faixa bastante estreita, se ficarmos muito frios ou muito 
quentes, vamos morrer rapidamente.74 (Dubberly, Pangaro, 2007, p. 6. 
Tradução nossa) 

74   Do inglês: Ross Ashby’s definition of requisite variety provides a framework for describing the limits 
of a system— the conditions under which it survives and those under which it fails. For example, humans have 
variety sufficient to regulate their body temperature within a fairly narrow range; if we get too cold or too hot, 
we will die quickly.
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A figura 26 exemplifica processos de projeto que geram padrões variados em siste-

mas digitais.

Figura 26. Experimento realizado por alunos de doutorado, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, em 
2008. Experimento “Zoológico” borgiana de Spuybroek: Torre de Espuma (R&D2). Alunos: G.Braiman 
e D. Beil. Professores: Lars Spuybroek, Daniel Baerlecken. Fonte: <http://www.nomads.usp.br/virus/
virus08/?sec=4&item=3&lang=pt> Acesso em: 29 out. 2013.

A variedade é encontrada nos sistemas biológicos evolutivos, como por exemplo, os 

ambientes favoráveis, que promovem vida e desenvolvimento, e os ambientes des-

favoráveis, que promovem falhas e perdas. Neste sentido, podem-se citar processos 

de projeto com estratégias ecológicas, em que a variedade de requisitos funciona 

como um conjunto de dados de entrada específicos e bem definidos de um sistema, 

a fim de promover ajustes, verificação e direcionamento de tomada de decisão.
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Complexidade em Biologia e Arquitetura

Sob o ponto de vista da complexidade, Gregory Bateson (2000) coloca que a relação 

entre organismos e meio ambiente ou, como ele definiu, “organismos-mais-meio-

ambiente (organisms-plus-environment)”, é marcada por vários tipos de redundân-

cias que indicam uma relação das “partes-para-o-todo (parts-for-whole)”. Estas 

redundâncias constituem principalmente os sistemas considerados complexos, os 

quais possuem mecanismos de auto-organização e controle. Essa noção de siste-

mas possuidores de mecanismos de auto-organização teve origem na cibernética, 

com o objetivo central de estudar a natureza do comportamento inteligente que se 

auto organiza. 

De acordo com Bateson:

Todos os sistemas biológicos e em evolução (ou seja, organismos in-
dividuais, as sociedades humanas e animais, os ecossistemas, e se-
melhantes) consistem de redes cibernéticas complexas, e todos esses 
sistemas partilham algumas características formais. Cada sistema con-
tém subsistemas que são potencialmente regenerativos, ou seja, que  
entram em exponencial “fuga” se não corrigido.75 (BATESON, 1972/1987, 
p. 447. Tradução nossa)

O ser humano enquanto indivíduo, a sociedade e o ecossistema são exemplos de 

sistemas complexos, como colocou Bateson. O equilíbrio desses sistemas é mantido

75   Do inglês: All biological and evolving systems (i.e., individual organisms, animal and human societies, 
ecosystems, and the like) consist of complex cybernetic networks, and all such systems share certain formal 
characteristics. Each system contains subsystems which are potentially regenerative, i.e., which would go into 
exponential “runaway” if uncorrected.
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através da relação de competição, colaboração e dependência entre as partes que o 

formam. Essa relação pode ser identificada nas espécies animais e plantas que for-

mam o ecossistema, nas relações fisiológicas entre os órgãos que formam o corpo 

dos organismos e nas relações entre os grupos sociais que constituem determinada 

sociedade. (BATESON, 2000, p. 435-439). Desse modo, identificam-se os sistemas 

complexos nas relações entre o objeto construído (arquitetura), os sistemas vivos 

(ser humano e natureza) e o meio em que se encontra (ambiente). 

A autopoiese surge, então, como um conceito para a compreensão desta ordem e 

organização dos componentes, geradora de formas.

Autopoiese na Biologia e Arquitetura

O termo autopoiese foi utilizado pela primeira vez pelos biólogos Humberto  

Maturana e Francisco Varela em 1980. “Auto” significa si mesmo e “poiese”,  

originário do grego poiesis, significa criação, construção e produção, de modo que 

autopoieses significa auto-criação. (MATURANA  e VARELA, 1997, p.17)

A autopoiese, segundo os biólogos, designa a organização circular.  Os siste-

mas cognitivos e os organismos vivos constituem-se em sistemas autopoiéticos.  

(MATURANA e VARELA, 1980). Eles atribuem aos sistemas vivos o termo ‘máquinas’  

autopoiéticas, pois: 1. Produzem sua própria organização e processos (conceito de 

autonomia); 2. Produzem contínuas interações e transformações por meio de seus 
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componentes, sem perder a sua individualidade (manutenção da organização) e 3. 

Constituem-se como unidade, pois independentemente dos fatores externos, a or-

ganização se mantém (sistema circular fechado). Sob o ponto de vista da operação, 

um sistema autopoiético é um sistema fechado, auto-organizador e autorreferente.

Percebe-se, deste modo, nos seres vivos, que a preocupação está focada nas  

relações existentes entre as suas organizações e relações e não nas propriedades 

de seus componentes.

Outro ponto relevante atribuído aos sistemas vivos é a sua estrutura. Os sistemas 

vivos têm sua estrutura alterada constantemente, dadas suas adaptações às modi-

ficações do ambiente. Já a sua organização demonstra apenas as relações e as ar-

ticulações que os definem. A organização independe da estrutura deste sistema, 

já que esta se altera sem alterar a sua organização. Segundo Humberto Maturana 

e Francisco Varela (1980): “Sistemas biológicos são máquinas que não produzem 

nada, mas eles mesmos; no entanto, eles devem ser ambos organizacionalmente 

fechados e estruturalmente abertos”.

Somadas as analogias da biologia com a arquitetura nos trabalhos de Frei Otto, 

já discutidas neste capítulo, ao conceito de autopoiese, fica clara a ideia de auto 

geração de estruturas de acordo com as propriedades do material empregado, dis-

tanciando-se da ideia de cópia da Natureza e aproximando-se da ideia de processos 

e sistemas como geradores de formas, como na figura 27.
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Figura 27. Oblique WTC, NOX 
Studio, sob a coordenação do 

arquiteto Lars Spuybroek, para 
o novo World Trade Center. 

Método inspirado nas técnicas 
bottom-up de Frei Otto. Foto: 

<http://www.archidose.org/
Jan02/012802b.html>. Fonte: 

<http://www.sarai.net/publica-
tions/readers/02-the-cities-of-

everyday-life/08obliquewtc.pdf> 
Acesso em: 29 out. 2013.

Pode-se dizer então que os sistemas autopoiéticos estão apoiados na cibernética de 

segunda ordem, pois possuem capacidades evolutivas, interpretam o ambiente em 

que estão inseridos para sobreviverem, possuem capacidades emergentes internas 

e produzem elementos e estruturas, de modo que esta estrutura é o resultado das 

funções internas do sistema.
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Cibernética de Segunda Ordem na Arquitetura

A palavra cibernética foi cunhada por Norbert Wiener em 1947, para designar os 

sistemas que incorporam objetivos. “Cyber” vem da palavra grega para designar 

o timoneiro, de modo que a cibernética surge como um conceito para controlar 

metas. (PANGARO, 2007)

Na Cibernética de Primeira Ordem, o observador permanece fora do processo, em 

termos de controle e comunicação. No caso da Cibernética de Segunda Ordem, o 

observador passa a fazer parte do processo, por isso o termo “sistemas observa-

dos” foi aplicado para a cibernética de primeira ordem e “sistemas em observação 

ou observáveis”, para cibernética de segunda ordem. 

Cibernética de 1ª Ordem    Cibernética de 2ª Ordem

Sistema circular único (single-loop)   Sistema circular duplo (double-loop)
Circuito controlado    Circuito inteligente (aprende com o
      processo)
Regulação     Participação, colaboração

Sistemas observados    Sistemas em observação
Observador não faz parte do processo  Observador faz parte do processo
Observador dita os objetivos Participantes fazem parte da criação dos 

objetivos

Os objetivos de um sistema   Os objetivos de sistemas e subsistemas  
ajustam as relações entre sistema   são testados até encontrarem 
e seu ambiente     erros e acertos
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Sistemas objetivos    Sistemas subjetivos    
Multidisciplinar     Inter e Transdisciplinar
Sistema circular único    Sistema circular duplo

  

Desenhos esquemáticos de Hugh Dubberly, Usman Haque, and Paul Pangaro, 2009. Disponíveis em: <http://www.dubberly.
com/articles/what-is-interaction.html > Acesso em: 30 out. 2013.

Tabela 03. Comparações entre Cibernética de primeira ordem e segunda ordem. Fonte: Elaborada pela autora 
a partir de DUBBERLY; PANGARO, 2008, p. 11.

Quando processos biológicos são relacionados com processos de projeto de ar-

quitetura, mediados por tecnologia computacional, adentra-se no âmbito da in-

ter e transdisciplinaridade. O astrofísico austríaco, Erich Jantsch (1929 – 1980)76 as 

definiu como:

Multidisciplinar significa um tema de pesquisa ou área de um problema 
comum, abrangendo disciplinas cognitivamente e amplamente varia-
das, que podem, no entanto, ainda fazerem uso de seus próprios méto-
dos disciplinares tradicionais, heurística e teorias em análises temáticas.

76	 	 	Erich	Jantsch	(1929	–	1980):	austríaco,	astrofísico,	Doutor	pela	Universidade	de	Viena.	Trabalhou	
na	Universidade	da	Califórnia	em	Berkley	e	tem	como	obra	mais	recente		The Self-Organizing Universe, 1980. 
Disponível em: < http://erichjantsch.blogspot.com.br/>  Acesso em: 29 out. 2013) 
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Inter-disciplinar compreende linguagens comuns de observação, for-
mas comuns de descrição, operações de medição ou metodologias em 
diferentes disciplinas em que -  como requisito mínimo - têm que per-
passar pelas ciências natural, social ou cultural.

Transdisciplinar, significa a aplicação de teorias, modelos ou padrões 
em diferentes campos disciplinares, que - mais uma vez, como requisito 
mínimo - têm que ser ancorado às ciências natural, social ou cultural.77 
(MÜLLER, 2007, p. 227 apud  JANTSCH, 1972. Tradução nossa)

A cibernética de segunda ordem é inter e transdisciplinar, pois há um pensamento 

organizador que ultrapassa o conhecimento específico de cada disciplina, em busca 

da compreensão da complexidade. Várias disciplinas trabalham em conjunto a fim 

de ultrapassarem o conhecimento específico de cada uma delas, compondo uma 

atividade colaborativa e geradora de novas percepções.

A multidisciplinaridade é linear, as disciplinas trabalham em paralelo, sem que as 

interligações entre elas existam, assim como a cibernética de primeira ordem.

Para Peter Bentley (1999, p.1): “Projetos desenvolvidos em computadores agora 

nos permitem empregar computadores em todas as fases do processo de projeto.

77   Do inglês: Pluri-disciplinary means a common research topic or problem area spanning several, 
cognitively largely varied disciplines, which can, however, still make use of their own, traditional disciplinary 
methods, heuristics, and theories in thematic analyses. Inter-disciplinary comprises common languages of 
observation , common forms of description, measurement operations or methodologies in different disciplines, 
which  - as minimum requirement - have to be situated across the natural, social, or cultural science. Trans-
disciplinary means application of theories, models, or patterns in different disciplinary fields, which - again, as 
a minimum requirement - have to be anchored in the natural, social, or cultural science.
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Isto já não é projeto assistido por computador - isso está se tornando projetar 

computacionalmente.”78 (Tradução nossa).

A arquitetura, preocupada com os seus processos e não com o produto, e suas rela-

ções com os sistemas naturais buscam compreender o que emerge destes proces-

sos e, para tanto, implica buscar princípios e dinâmicas de organização recorrente 

de leis matemáticas. (WEINSTOCK, 2004). 

Percebe-se que a transdisciplinaridade está cada vez mais presente em proces-

sos que relacionam a biologia e a arquitetura mediados por tecnologias digitais.  

A aproximação do pensamento de Weinstock e Bentley com a cibernética eviden-

cia as contribuições provenientes da biologia, genética, ciência da computação, 

matemática, engenharia, arquitetura, entre outras mais, tornando a atividade do 

arquiteto cada vez mais colaborativa.

A partir do olhar dos teóricos de diferentes disciplinas e arquitetos aqui apresen-

tados, ponderam-se e analisam-se propostas de processos de projeto capazes de 

ampliar o diálogo entre homem, sistema-arquitetura, sistema-biologia e ambientes 

ecologicamente compatíveis, com a finalidade de instigar relações diferenciadas 

dentro do processo de projeto de arquitetura.

78   Do inglês: Evolving designs on computers now enables us to employ computers in every stage of the 
design process. This is no longer computer aided design – this is becoming computer design.
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Considerações 

Os fluxos de informações, os processos de produção de informações e suas inter-

relações presentes em processos de projeto digital contemporâneo tornam-se  

elementos de análises em arquitetura análogos aos processos biológicos. As tecno-

logias computacionais de processos e produção, como introduzidas neste capítulo, 

caminham em direção à viabilidade de experimentação, verificação e produção  

destas analogias, podendo ser introduzidas criativamente em todas as fases do  

desenvolvimento do projeto até a sua implementação, proporcionando variedade, 

otimização e organização.

O conceito de variedade, proveniente da biologia, está cada vez mais presente 

no cotidiano da atividade projetual do arquiteto. Este profissional tem que lidar  

constantemente com mudanças, falhas, alterações e ganhos durante os proces-

sos de projeto e as tecnologias computacionais cada vez mais proporcionam estas 

variações, tornando visível o que era oculto no processo analógico e permitindo a 

escolha entre inúmeras opções, as que mais se adequem aos processos a serem 

desenvolvidos.

É importante levar em consideração que as tecnologias computacionais estão em 

fase de aprimoramento e que isto também depende do comprometimento do  

arquiteto em absorver a cultura digital, conversando e compartilhando com outras 

disciplinas as responsabilidades e tomadas de decisão, de forma transdisciplinar e 

de baixo para cima.
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Por isso, a transdisciplinaridade ultrapassa a resolução de problemas específi-

cos por profissionais especialistas, ela surge como a soma do conhecimento das  

diversas disciplinas. Mas, para que isto aconteça, os profissionais têm que traba-

lhar de modo colaborativo, juntos na resolução de problemas, para que emerjam 

propostas harmônicas e não truncadas, pois falhas podem surgir ao longo do pro-

cesso. O trabalho multidisciplinar é valoroso no que concerne existir um ambiente 

com conhecimentos diversos e especializados, que incentiva a prática de conexões 

quando necessárias; porém, estas são analisadas paralelamente e os momentos de 

amadurecimento destas conexões são distintos, de modo que não se aglutinam. Já 

a transdisciplinaridade proporciona a emergência, o desenvolvimento e o amadu-

recimento de uma ideia ou problema coletivamente.

O conhecimento e o desdobramento de um olhar sistêmico e cibernético em proces-

sos de projeto proporcionam um olhar crítico sobre as relações que estes processos 

desvelam sobre as analogias com a biologia. Invariavelmente, sem a compreensão 

dos sistemas biológicos, não seria possível absorver a ideia de auto-organização e 

emergência, princípios estes que estão presentes nos processos sistêmicos de pro-

jeto digital, uma vez que os resultados das formas emergem das relações existentes 

entre os dados de entrada do projeto, distanciando-se da ideia de meramente  

reproduzir a forma extraída da natureza e aproximando-se da ideia de processos e 

sistemas como geradores de informação e forma. Paralelamente, a familiarização 

com os software e hardware direcionados aos processos generativos e evolutivos 

indica a amarração coerente entre teoria, ciência e atividade projetual, evidenci-

ando a produção arquitetônica como um sistema gerador de códigos, parâmetros, 

informações e objeto. 

capítulo 1 : : A relevância da biologia na arquitetura 
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A relação entre os sistemas ecológicos dentro do contexto da mudança de  

paradigma de um pensamento mecanicista para o biológico também revelou-se 

em consonância com os processos de produção de informação. A ecologia sob os 

domínios social, ambiental, cultural, econômico e material, no contexto dos siste-

mas biológicos, preocupa-se com o gerenciamento, codificação e interpretação das 

informações que compõem os seus domínios, de maneira a dissecar a organização 

e composição dos sistemas que a constituem. Logo, os processos de projeto digital 

que se inter-relacionam com a biologia proporcionam, em seu desenvolvimento, a 

capacidade de se elaborar um constructo ecológico socioambiental. À medida que 

dados referentes aos fatores abióticos, topográficos, geográficos, componentes dos 

materiais, estudos do ciclo de vida, estrutura e dados urbanísticos que compõem o 

entorno do edifício são introduzidos nos sistemas digitais em processos projetuais 

arquitetônicos, medidas são concatenadas e construídas em direção a um construc-

to ecológico socioambiental. Portanto, é na matriz de concepção de processos de 

produção de informação que a elaboração do pensamento ecológico está ancorada 

nesta pesquisa.

A partir destas reflexões propõe-se, no próximo capítulo, a construção de um  

pensamento ecológico, em processos de projeto da arquitetura contemporânea, 

que tenha a Cibernética de Segunda Ordem como teoria norteadora e as tecno-

logias computacionais atuais como sistemas organizacionais de conhecimento e  

informação para a estruturação destes processos.



113





115

Introdução

Diante das atuais complexidades sociais, culturais e ambientais de ordem ar-

quitetônica e urbanística, puderam-se observar no Capítulo 1 [A Relevância da Bio-
logia na Arquitetura] as mudanças de paradigma em processos de projeto de um 

modelo mecanicista para um modelo compartilhado com os fluxos de informação 

da biologia e da ciência da computação, decorrentes da necessidade de resposta às 

inter-relações e reações resultantes da soma destas complexidades. Estas mudan-

ças apontam para a necessidade de incorporação de teorias que complementem 

as existentes do campo disciplinar da Arquitetura, com o intuito de permear fron-

teiras em diferentes esferas do conhecimento, além de revisar e atualizar processos 

metodológicos projetuais. 

A possibilidade de inter-relacionar dados destes sistemas complexos dispostos pela 

tecnologia atual proporciona ao profissional de arquitetura observar qualidades 

que podem emergir dos processos criativos. Os processos projetuais computa-

cionais, como os paramétricos generativos, introduzidos no capítulo anterior e a 

serem retomados no capítulo 3, podem gerar mudanças no decorrer dos processos 

de produção de informações, com a introdução de novos comportamentos e fun-

ções, por meio de interrupções, combinações, relações e variações não previstas 

no desenvolvimento projetual, podendo ter a novidade como consequência. Es-

tas mudanças podem ser comparadas aos processos evolutivos da biologia. (GERO, 

1996, p. 443). As particularizações decorrentes, portanto, podem ser consideradas 

emergências, as quais podem ser positivas, negativas, coerentes, novas ou casuais. 

capítulo 2 : : Biologia do ponto de vista da Cibernética
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Diante deste contexto, torna-se importante para a arquitetura contemporânea a 

compreensão da emergência e as suas consequências em processos de projeto digi-

tal, para que elas possam ser observadas ao longo do processo servindo como fonte 

de reinterpretação de dados para tomadas de decisão mais precisas e coerentes.

O problema estudado neste capítulo, portanto, é a questão da emergência em pro-

cessos de projeto da arquitetura contemporânea mediado por tecnologia computa-

cional, que corrobore um pensamento ecológico, tendo como modus operandi a 

Cibernética, uma vez que a aplicação dos conceitos desta teoria em processos de 

projeto pode promover emergências.

Deste modo, a introdução da metateoria Cibernética de Segunda Ordem em pro-

cessos de projeto, enquanto teoria transdisciplinar e que explora a organização, o 

controle, a circularidade e a retroalimentação em processos complexos por meio da 

observação (HEYLIGHEN e JOSLYN, 2001), pode promover a emergência de proces-

sos inicialmente não observados, tornando-se uma teoria propulsora de inovações 

e de um constructo ecológico ambiental e social. 

O capítulo 2 tem como objetivo principal, portanto, discutir a relevância da biologia, 

a partir do ponto de vista da cibernética, em processos de projeto digital. Para isso, 

baseia-se em uma primeira conceituação do termo emergência proveniente da  

biologia evolutiva, direcionado para a cibernética, definindo seus diferentes níveis 

e características, para, então, discutir a relevância da emergência em processos 

de projeto no contexto das problemáticas contemporâneas da arquitetura e gerar  

programas e soluções que dão conta das necessidades atuais.  
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Para que se possa construir um pensamento sobre a emergência em processos de 

projeto digital de arquitetura, o capítulo 2 está dividido em três partes.

A primeira parte - 2.1 Cibernética e Biologia: a questão da emergência em proces-
sos de projeto - introduz os conceitos da Cibernética de Segunda Ordem em proces-

sos biológicos, com ênfase nos sistemas alopoiéticos e autopoiéticos que promo-

vam a emergência, por meio de análises teóricas das definições introduzidas pelos 

biólogos Humberto Maturana (1928) e Francisco Varela (1946). Posteriormente, as 

definições de emergência são abordadas pelas áreas que se inter-relacionam com 

a biologia, como o design visual, a arquitetura e a vida artificial, a fim de gerar  

reflexões críticas em processos de projeto e nortear teoricamente o estudo de caso 

e experimento discutidos na próxima parte.

A segunda parte - 2.2 Cibernética e processo de projeto: a questão da inovação 
- propõe uma leitura do projeto Fun Palace (1966), do arquiteto inglês Cedric Price 

e do ciberneticista Gordon Pask, para, em seguida, analisar a proposta projetual 

da experiência Slice (2012), realizada no âmbito do projeto de Políticas Públicas  

T-Hibridos, coordenado pelo grupo de pesquisa Nomads.usp. O projeto Fun Palace 

estabelece e evidencia relações transdisciplinares entre a Cibernética e a Arquite-

tura, já que pelos autores é identificado como processo cibernético, abarcando 

questões da ecologia social e cultural, por meio de tecnologia computacional. O 

projeto Slice, por sua vez, estabelece relações, na contemporaneidade, por meio de 

processo de projeto paramétrico digital, abrangendo questões da ecologia social e 

cultural, com uma diferenciação do entendimento da ambiental. Ambos os projetos 

foram escolhidos, pois tratam de processos projetuais relacionados com os pro-
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cessos da biologia, no que diz respeito aos fluxos de informações e mediados por  

tecnologia computacional. São projetos dotados de instâncias paramétricas frente 

às diferentes relações proporcionadas pela participação social, em que retroalimen-

tações destas relações impulsionam emergências como alternativas inovadoras em 

processos de projeto arquitetônico e funcionam como catalisadores de transforma-

ções ecológicas socioculturais. 

A cibernética de segunda ordem sob o ponto de vista do ciberneticista Gordon Pask 

(1969) faz-se necessária, neste momento, a fim de demonstrar que a coexistência 

das relações entre as instâncias paramétricas digitais e o ambiente social e cultural 

resulta em um construtivo sistema organizacional de relações, podendo torná-lo 

inovador. Argumentando que a inovação é o resultado de processos evolutivos de 

baixo-para-cima (bottom up) (WISCOMBE, 2006), pretende-se analisar a inovação 

em processos de projeto, por meio do entrelaçamento dos estudos teóricos do  

designer Hugh Dubberly, do ciberneticista Paul Pangaro e dos arquitetos Kostas  

Terzidis e Tom Wiscombe, com a introdução dos processos projetuais evolutivos em 

arquitetura, discutidos pelo arquiteto John Frazer.

A terceira parte - 2.3 A emergência como inovação - corresponde às análises 

conclusivas de uma comparação entre teoria e processos de projeto abordados 

nas partes anteriores a fim de responder às seguintes questões: De que manei-

ra a inovação se faz presente no atual momento da arquitetura? Como promover 

emergência para suscitar a inovação? De que emergências podem surgir inova-

ções como forma de contribuição para a arquitetura? Por meio do cruzamento das  

informações analisadas anteriormente pretende-se refletir sobre as questões  
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acima, de modo a analisar criticamente as fases dos processos de projeto de ar-

quitetura em que as emergências, estudadas sob a ótica dos processos biológicos, 

podem ser destacadas como inovação e se as emergências de um processo inova-

dor podem ser previstas. 

2.1 Cibernética e Biologia: a questão da emergência em processos 
de projeto 

A tarefa para a arquitetura é 
delinear um conceito de trab-
alho de emergência e esboçar as 
matemáticas e processos que pos-
sam torná-la útil para nós como de-
signers. Isto significa que devemos 
procurar por princípios e dinâmicas 
de organização e interação, das 
leis matemáticas que os sistemas 
naturais obedecem e que pode ser 
utilizadas por sistemas construí-
dos artificialmente.79 (WEINSTOCK, 
2004/2011, p. 158. Tradução  
nossa)

A emergência é um termo que está diretamente ligado à biologia evolutiva e  

aparece em diversas disciplinas, como a cibernética, teoria da complexidade,  

design, teoria geral dos sistemas e inteligência artificial, tornando-se cada vez mais 

79   Do inglês: The task for architecture is to delineate a working concept of emergence and to outline 
the mathematics and processes that can make it useful to us as designers. This means we must surch for the 
principles and dynamics of organization and interaction, for the mathematical laws that natural systems obey 
and that can be utilised by artificially constructed systems. 
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presente na arquitetura. (WEINSTOCK, 2004, 2011). As relações de diversas  

disciplinas com a arquitetura tornam a emergência cada vez mais presente em  

processos de projeto digital. 

Os processos complexos ocorridos nos sistemas vivos, do ponto de vista da  

cibernética de segunda ordem, direcionam para o estudo da emergência. Assim, 

ela é introduzida, sob o contexto da biologia, em processos de projeto digital de 

arquitetura.

Parte-se da ideia de que o estudo da organização dos sistemas vivos na biolo-

gia é crucial para um entendimento aprofundado de como a cibernética ajuda a  

compreender a organização dos processos de projeto, conduzindo ainda à  

compreensão das complexidades das relações existentes nestes processos. Deste 

modo será tratado o domínio das relações em sistemas e em processos e, a partir 

delas, a emergência será abordada.

Os sistemas vivos, denominados “máquinas vivas” pelos biólogos Humberto  

Maturana e Francisco Varela (1997, p.70), são compostos de relações existentes 

na produção de seus componentes, constituindo uma organização própria e, por 

consequência, um sistema pertencente a um dado ambiente. Esta organização 

é invariável e ocorre de maneira circular e fechada, ou seja, ocorre em um pro-

cesso de contínuas transformações e interações, dentro do próprio sistema e que 

o retroalimentam. A organização circular tem a função de produzir e manter a  

unidade da organização dos sistemas vivos, num processo de compensação. Assim, 

as propriedades particulares dos sistemas vivos surgem como consequência desta 



121

organização, tornando-os autônomos e individuais. Este processo é denominado, 

pelos biólogos, autopoiese. Interações são previstas na organização dos sistemas 

vivos preparados para se reorganizarem dentro destas previsões, sem perder a sua 

identidade. Serão bem-sucedidas se as constantes mudanças ocorridas no meio 

ambiente ocorrerem dentro das previstas e próprias deste ambiente. (MATURANA, 

VARELA, 1980, p.10). Isto revela que os organismos vivos são compostos por rela-

ções que interagem entre si e que se conservam, ajustando o seu comportamento 

em antecipação às mudanças de padrões de funcionamento ao seu redor.

Os sistemas vivos autopoiéticos funcionam por meio de concatenações de  

processos dos seus componentes. São estas conexões que os mantêm vivos e  

organizados, em uma rede autogeradora de processos de produção, transformação e  

destruição, de acordo com o ambiente externo previsto na Natureza. (MATURANA,  

1997, p. 71). Assim, pode-se dizer que a complexidade destes sistemas é evoluída, 

de acordo com as interações ocorridas em sua organização num dado espaço e num 

determinado tempo. 

Concatenações dos processos podem estar presentes em diferentes níveis de  

interações, de modo interligado. Um sistema autopoiético pode ser sobreposto a 

um outro sistema autopoiético mais complexo, de maneira que todos mantenham 

a sua própria organização e a dos outros, como no exemplo da organização das  

abelhas, dado por Humberto Maturana e Francisco Varela: 

A sociedade de abelhas (abelhas que produzem mel) é um exemplo 
de um sistema autorreferente de terceira ordem; ele tem uma orga-
nização circular sobreposta aos sistemas de segunda ordem, que são 
as abelhas, que, por sua vez, têm uma organização circular sobrepos-
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ta aos sistemas vivos de primeira ordem, que são as células; todos os 
três sistemas, com os seus domínios de interação, estão subordinados 
tanto para a manutenção de si mesmos, como para a manutenção dos  
outros.80 (MATURANA, VARELA, 1980, p. 11. Tradução nossa)

Este exemplo remete aos sistemas que possuem relações das partes entre si e  

delas com o todo, por meio de comportamento inteligente, e que se auto-organizam 

sem perder o controle, constituindo um sistema complexo. Estes mecanismos são  

originários da cibernética. A autopoiese, portanto, está contida na cibernética. 

Analogamente aos sistemas autopoiéticos exemplificados acima, pode-se remeter 

ao ciberneticista Gordon Pask (1969, 2011), ao argumentar que os sistemas estru-

turais humanos estão contidos em outros sistemas, por meio dos componentes 

humanos, comparando as concatenações dos processos dos sistemas vivos com a 

dos arquitetônicos, no momento em que ele trata a arquitetura como um sistema 

holístico em que cidades têm uma organização que só faz sentido se houver os 

edifícios. Os edifícios têm estruturas que só fazem sentido como produto de um 

projeto e este projeto só deveria fazer sentido somente se surgisse de acordo com 

o ambiente natural em que será inserido, considerando o homem e a Natureza. 

Porém, a comparação com os sistemas autopoiéticos faz sentido em processos de 

projeto ao compará-los metaforicamente com os sistemas vivos, pois em proces-

sos de projetos são necessários parâmetros informacionais, como o tipo de uso, 

80   Do inglês: The society of bees (the honey producing bees) is an exemple of a third order self-referring 
system of this kind; it has a circular organization superimposed on the second order self-referring systems that 
are the bees, which in turn have a circular organization superimposed on the first order living systems that 
are the cells; all three systems with their domains of interactions are subordinated both to the maintenance of 
them-selves and to the maintenance of the others.
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a posição geográfica, índices topográficos, materiais, sistema estrutural, entre  

outros, para o seu desenvolvimento e produção. Segundo os biólogos (1980, p.135), 

os limites de entradas e saídas fazem parte de sistemas alopoiéticos, os quais são 

definidos como: “máquinas que têm como produto de seu funcionamento algo 

diferente de si mesmas, como num carro”.81 (Tradução nossa)

No entanto, nos sistemas vivos um sistema autopoiético pode estar contido em um 

sistema alopoiético. Assim, de maneira simplificada, tomam-se como referência os 

processos de projeto em arquitetura, em que processos alopoiéticos podem gerar 

sistemas autopoiéticos, com diversos níveis de interação, de acordo com os dados 

neles inseridos, gerando resultados iguais ou diferentes deles mesmos. Considera-

se como exemplo que os dados de entrada de um determinado processo projetual 

preveem interações entre eficiência energética e impacto econômico no espaço 

construído, por meio do controle de temperatura e iluminação entre o ambiente 

interno e o externo. Como resultado, pode derivar, deste sistema alopoiético, um 

ambiente autopoiético que, pela própria determinação dos parâmetros de entra-

da no desenvolvimento deste processo de projeto, resulte em organizações iguais 

a ele, ou seja, que sustente a ecologia ambiental e econômica, podendo emergir 

qualidades positivas derivadas dele (como, por exemplo, melhor qualidade de vida 

e aumento de produtividade dos usuários daquele edifício). Por ser um sistema 

alopoiético, podem surgir produtos diferentes deste ambiente construído, os quais 

dependem do nível de interação do observador. Toma-se como exemplo o caso do 

projeto dos edifícios Al-Bahr ICHQ Towers, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Uni-

dos, (2012), segundo a figura 28, desenvolvido pelo escritório de arquitetura Aedas 

81   Do inglês: Allopoietic Machine: machines that have as product of their functioning something 
different from themselves, as in a car.
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R&D. O objetivo é manter a temperatura interna do edifício agradável e equilibrada 

em relação à externa, que pode chegar a atingir os 50oC. A insolação e o equilí-

brio da temperatura interna do edifício foram resolvidos no desenvolvimento do  

processo projetual por meio de tecnologias computacionais adaptativas. No  

processo de projeto o uso da lógica computacional algorítmica viabilizou a interação 

entre propriedades espaciais, morfológicas e adaptativas dos sistemas construtivos 

projetados. Os elementos construtivos dotados de tecnologia adaptativa se abrem 

e fecham, de modo automatizado, de acordo com a temperatura e insolação do  

ambiente interno, para resolver problemas de conforto térmico no interior do  

edifício, baixando assim o consumo de energia elétrica com condicionadores de ar. 

  

 

Figura 28. Al-Bahr ICHQ Towers, desenvolvido 
pelo escritório de arquitetura Aedas R&D,Abu 
Dhabi, Emirados Árabes Unidos, 2012. Protótipo 
dos elementos dotados de tecnologias adapta-
tivas. Fonte: <http://www.aedas.com/Selected-
Projects> Acesso em: 13 nov. 2012
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Outras derivações deste processo, diferentes das descritas acima, poderiam ter 

surgido, como, por exemplo, os possíveis impactos ambientais após a demolição 

do edifício, por uso de materiais não renováveis. Desse modo, pode-se dizer que 

emergências resultantes de um sistema alopoiético podem ou não ser previstas, 

dependendo do observador, e podem ser positivas ou negativas.

Com o objetivo de aprofundar a questão da emergência em sistemas complexos, 

mais especificamente em processos de projeto digital arquitetônico, faz-se  

necessário introduzir suas definições e características sob outras esferas do  

conhecimento, como o design, a arquitetura e a vida artificial (Artificial Life). 

2.1.1 Emergência: definições, níveis e características em processos de projeto

Definições

Como mencionado anteriormente, a compreensão da emergência em arquitetu-

ra depende do seu entendimento em outras disciplinas que se inter-relacionam.  

Assim, as definições e características da emergência são abordadas nesta parte 

da pesquisa pelas disciplinas do design visual, da própria arquitetura e da vida  

artificial, de modo que auxiliem as reflexões sobre a construção de um pensamento 

em emergência na arquitetura contemporânea. 
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Na esfera da arquitetura, então, as definições e as características da emergência 

permearão o âmbito das relações e da produção das informações em processos de 

projeto digital e dos sistemas complexos de diferentes disciplinas com a arquitetura.

As definições de emergência apontadas por pesquisadores da área do design visual 

são abordadas na dinâmica criativa da representação visual e no desenvolvimento 

da forma. Estas abordagens podem ser comparadas aos processos criativos em pro-

jeto de arquitetura no momento em que formas são geradas e combinadas, por 

meio de dados de entrada inseridos em processos digitais.  

Segundo o arquiteto John S. Gero82: 

Uma propriedade que é apenas implícita, ou seja, não rep-
resentada explicitamente, é dito ser uma propriedade emer-
gente se ela pode ser explicitada. Considera-se que a emergên-
cia tenha um papel importante na introdução de novos esquemas e,  
consequentemente, novas variáveis  . A emergência é um fenômeno  
reconhecido em representações vsuais de estrutura. Ela mapeia diretamente 
sobre o conceito de mudança de esquemas já que um novo esquema é  
geralmente necessário para descrever a propriedade emergente.83  
(GERO, 1996, p. 438. Tradução nossa)

82  John S. Gero: é arquiteto, professor pesquisador do departamento de Ciência da Computação 
Social	no	Instituto	de	Estudos	Avançados	Krasnow,	na	Universidade	George	Mason	e	professor	pesquisador	
do departamento de Ciência da Computação e de Arquitetura na Universidade da Carolina do Norte, am-
bos	 nos	 EUA.	 É	 autor	 de	 livros	 na	 área	 de	 ciência	 do	 design,	 design	 computacional,	 inteligência	 artificial,	 
computer-aided	design,	cognição	projeto	e	ciência	cognitiva.	Disponível	em:	<http://mason.gmu.edu/~jgero/> 
Acesso em: 13 ago. 2014
83   Do inglês: A property that is only implicit, i.e. not represented explicitly, is said to be an emergent 
property if it can be made explicit. Emergence is considered to play an important role in the introduction of new 
schemas and consequently new variables. Emergence is a recognised phenomenon in visual representations of 
structure. It maps directly onto the concept of changing schemas since a new schema is generally needed to 
describe the emergent property
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De acordo com o arquiteto e urbanista William J. Mitchell84 :

Em primeiro lugar, a estrutura que um designer coloca em um  
desenho ou modelo geométrico em virtude de operações de  
entrada é um limitante. A única sub-forma que permite o  
designer indicar ou manipular são subconjuntos dos elementos. Sub  
formas emergentes são, do ponto de vista do computador,  
irreconhecíveis. Designers, no entanto, frequentemente reconhecem 
sub formas emergentes e, posteriormente, estruturam sua compreen-
são de projeto e seu raciocínio sobre o assunto em termos de entidades 
e relacionamentos emergentes - aqueles que nunca explicitam entra-
das.85 (MITCHELL, 1993, p. 29-30. Tradução nossa)

Comparativamente às definições em representações visuais, argu-

mentadas por John S. Gero e por William J. Mitchell, os processos digi-

tais em arquitetura apresentam, em seu processo criativo, objetivos  

iniciais limitados que, ao serem combinados, novas estruturas são percebidas. Estas  

combinações de informações resultam, então, em novos e variáveis dados e,  

por consequência, novas formas tridimensionais. Nos processos mediados por  

tecnologia computacional é possível explicitar e mapear a emergência de  

84  William J. Mitchell (1944-2010):  era australiano, arquiteto e urbanista pela Universidade de Mel-
bourne,	Austrália.	Mestre	em	arquitetura	e	desenho	ambiental	pela	Universidade	de	Yale	e	Cambridge.	É	pro-
fessor	de	arquitetura,	mídia	arte	e	ciência	no	Instituto	de	Tecnologia	de	Massachusetts	(MIT)	e	neste	Instituto		
é	diretor	do	grupo	de	pesquisa	Laboratório	Smart	City	da	Escola	de	Arquitetura	e	Urbanismo	e	encabeçador	
do Programa em media Arte e Ciênias. Foi professor do curso Master no programa de estudos de Design , 
na universidade de Harvard. Disponível em: <http://web.media.mit.edu/~wjm/>	e	<http://en.wikipedia.org/
wiki/William_J._Mitchell>	Acesso	em:	13	ago.2014
85   Do inglês: First, the structure that a designer puts into a drawing or geometric model by virtue of 
input operations is a limiting on. The only subshape that it allows the designer to indicate or manipulate are 
subsets of the elements. Emergent subshapes are from the computer’s viewpoint, unrecognizable. Designers, 
however, frequently recognize emergente subshapes, and subsequently structure their understanding of the 
design and their reasoning about it in terms of emergente entities and relationships – ones that they never 
explicity input.
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informações, como, por exemplo, na ilustração da figura 29.

         união AB              intersecção AB     diferença entre A e B              diferença entre B e A

Figura 29. Operações multi-booleanas. Das operações de união, intersecção e diferença emergem variações de 
formas. Fonte: TERZIDIS, 2006, p.81

Neste caso, exemplificado pela figura 29, a inter-relação de informações  

geométricas e formas simples é operada por três ações (união, intersecção e  

diferença), emergindo destas combinações formas de variedade limitada não  

previstas inicialmente. 

Já na figura 30, estruturas hierárquicas emergem por meio de operações  

complexas de inter-relação, mediadas por software de algoritmo generativo e, destas  

combinações múltiplas, novas estruturas são geradas.

Figura 30. Dragonfly, Tom Wiscombe Architecture, 2007. Modelagem tridimensional. Fonte: <http://tomwis-
combe.com/project_28.html> Acesso em: 06 nov. 2012.
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Isso demonstra que o avanço das tecnologias computacionais aplicadas em pro-

cessos de projeto de arquitetura proporciona ao profissional a capacidade de  

ampliação de novas e variadas possibilidades de projeto, ou seja, de emergências.

Algumas das definições de emergência apontadas por pesquisadores da área da  

arquitetura e inteligência artificial vão além da forma, abordando questões de níveis 

de relações, comportamento e evolução.

Pelo fato de estarem inter-relacionados com sistemas ecológicos, sociais, econômi-

cos, culturais e ambientais, os sistemas arquitetônicos estão sob o contexto dos 

sistemas dinâmicos. Segundo o arquiteto Michael Weinstock, pode ser considerado 

sistema dinâmico “qualquer sistema físico que pode ser descrito por ferramentas 

matemáticas ou regras.”86 (WEINSTOCK, M. 2004, p.167. Tradução nossa). Desse 

modo, arquitetos seriam responsáveis por organizações em constante evolução. 

Argumentando que os fluxos de energia nos quais os sistemas biológicos são  

mantidos estão sujeitos ao surgimento de variações previstas e não previs-

tas, aqueles são ajustados por retroalimentações, reorganizando-se, para que o  

equilíbrio do ambiente onde estão inseridos os sistemas vivos seja mantido ou, 

caso contrário, entre em colapso (WEINSTOCK, 2004/2011, p. 161). Analoga-

mente, os sistemas arquitetônicos deveriam reorganizar-se perante as instâncias e  

combinações dos demais sistemas com os quais se inter-relacionam, já que  

estruturas e comportamentos resultantes de interações entre diversas entidades 

de um sistema são provenientes de um sistema evolutivo, podendo emergir  

86   Do inglês: Any physical system that can be described by mathematical tools or heuristic rules is 
regarded as a dynamics system.
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resultados coerentes, novos ou não, ou simplesmente estruturas que podem entrar 

em falência.

Deste modo, a emergência é definida em arquitetura e inteligência artificial por 

alguns pensadores. Para o arquiteto Nikos Salingaros (data de nasc. 1952):

(...) Sistemas emergentes são irredutíveis: eles não podem ser entendi-
dos somente em termos de seus componentes, assim como o significa-
do de uma sentença não pode ser comunicado apenas por conhecer to-
das as letras utilizadas. A emergência é, invariavelmente, o produto da 
evolução, o que nos traz de volta à questão da compreensão. Sistemas 
artificiais que evoluem em complexidade, eventualmente, atingem um 
limite de complexidade além do qual se torna difícil entender como eles 
funcionam como um todo.87 (SALINGAROS, 2004, p. 8. Tradução nossa)

O projeto Dragonfly (2007), liderado pelo arquiteto Tom Wiscombe e exemplificado 

acima, pode ser apontado como uma explicação prática da definição de emergên-

cia dada pelo matemático Nikos Salingaros (data de nasc. 1952)88, em relação à 

emergência em sistemas complexos ser um produto da evolução em sistemas artifi-

ciais. À medida que dados são inseridos em software de algoritmos generativos, em  

87   Do inglês: (...)Emergent systems are irreducible: they cannot be understood in terms of their 
components alone, just as a sentence’s meaning cannot be communicated just by knowing all the letters 
used. Emergence is invariably the product of evolution, which brings us back to the issue of understandability.  
Man-made systems that evolve in complexity eventually reach a complexity threshold beyond which it becomes 
difficult to understand how they work as a whole.
88	 		 Nikos	A.	Salingaros	(1952):	é	grego,	considerado	um	dos	maiores	teóricos	de	arquitetura	e	urbanismo.	
É	formado	em	Física	e	Matemática	pela	Universidade	de	Miami.	Mestre	e	doutor	pela	Universidade	Estadual	de	
Nova Iorque. É conhecido pelo seu trabalho em teoria urbana, teoria da arquitetura, teoria da complexidade 
e	filosofia	do	design.	Tem	sido	um	colaborador	próximo	do	arquiteto	Christopher	Alexander.	É	professor	de	
Matemática	da	Universidade	do	Texas	e	professor	nas	Universidades	de	Roma	II,	 Itália	e	Delft University of 
Technology, Holanda . Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Salingaros>	e	<http://zeta.math.
utsa.edu/~yxk833/nikos.bio.html	>	Acesso	em:	13	ago.2014
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busca de otimização estrutural, múltiplas opções são geradas por meio de retroali-

mentação do sistema em forma de ciclos (loops), a fim de se reorganizar e buscar  

características emergentes em melhora de performance. (WISCOMBE, 2007). Este 

é um exemplo de sistema complexo que evolui e que tem como consequência 

emergências que podem ou não ser percebidas.

Níveis de Emergência

As definições de emergência podem ser analisadas tanto no nível do objeto, como, 

por exemplo, nas propriedades que os software generativos produzem, quanto no 

meta-nível, como, por exemplo, nas inter-relações entre sistemas complexos de 

uma organização social.   

Segundo Salingaros:

Cada cidade, pedaço de tecido urbano e construção é um produto da 
emergência. Isto exprime a noção de que o todo é mais do que a soma 
das suas partes individuais; componentes arquitetônicos e urbanos se 
unem para criar, nos melhores casos, uma unidade que leva uma “vida” 
própria.89 (SALINGAROS, 2004, p. 8 apud JOHNSON, 2001)

 

89   Do inglês: “Every city, piece of urban fabric, and building is a product of emergence. This expresses 
the notion that a whole is more than the sum of its individual parts; urban and architectural components come 
together to create in the best instances a unity that takes on a “life” of its own. 
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Para a consultora Peggy Holman90:

(…) é a complexidade de ordem superior decorrente do caos em que 
novas, coerentes estruturas se aglutinam, através de interações entre 
as diversas entidades de um sistema. A emergência ocorre quando es-
sas interações são interrompidas, fazendo com que o sistema se dife-
rencie e, finalmente, funda-se em algo novo. Os elementos-chave desta 
definição são caos e novidade.91 (HOLMAN, 2010, p.18. Tradução nossa)

De acordo com a definição de emergência de Salingaros e de Holman, tendo o  

projeto Dragonfly em mente, na inserção de dados para o desenvolvimento deste 

processo, cada dado individual será influenciado pelas relações criadas no conjunto 

dos demais dados criados, fazendo com que o todo se altere, se readeque e se 

aglutine, como na figura 31. 

90  Peggy Holman: escritora e consultora. Formada em Artes Cênicas, na Universidade de Washington 
e	possui	MBA	com	ênfase	em	finanças	pela	Universidade	de	Seattle.	Ela	ajudou	a	explorar	um	campo	emer-
gente de tecnologias sociais que envolvem os “sistemas inteiros” de pessoas, de organizações e comunidades 
na	criação	de	seu	próprio	 futuro.	Ela	é	uma	 líder	 reconhecida	na	 implantação	de	processos	de	grupo	que	
envolvem diretamente centenas, ou milhares, de pessoas em organizações ou comunidades para alcançar 
avanços. (Tradução nossa. Disponível em: <http://peggyholman.com/about/> Acesso em 05 maio 2014)
91   Do inglês: (...) is higher-order complexity arising out of chaos in which novel, coherent structures 
coalesce through interactions among the diverse entities of a system. Emergence occurs when these 
interactions disrupt, causing the system to differentiate and ultimately coalesce into something novel.
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Figura 31. Dragonfly, 

Tom Wiscombe  
Architecture, 2007. 

Análise de performance 
estrutural. Fonte: <http://
tomwiscombe.com/proj-
ect_28.html> Acesso em: 

14 ago. 2014.

Estas interações podem ocorrer de maneira aleatória, numa configuração aparente-

mente caótica; porém, o ambiente pode-se apresentar como um sistema coerente, 

no caso do Dragonfly, com uma estrutura congruente, segundo figura 32.

 
Figura 32. Dragonfly, 

Tom Wiscombe  
Architecture, 2007. In-

stalação. Fonte: <http://
tomwiscombe.com/ 

project_28.html>  
Acesso em: 14 ago. 2014.  
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Considerando os níveis de emergência, esta é definida pelo semioticista Steven 

Johnson (data de nasc. 1968)92 e pelo teórico e crítico de arquitetura Charles Jencks 

(data de nasc. 1939)93. 

Segundo Johnson:

Agentes que residem em uma escala começam a pro-
duzir comportamento que reside em uma escala acima 
deles: formigas criam colônias; urbanidades criam bairros;  
software simples de reconhecimento de padrões aprende como reco-
mendar novos livros.94 (HOLMAN, 2010, p. 18 apud JOHNSON, 2001. 
Tradução nossa). 

Charles Jencks aprofunda a ideia de escala, por meio da explicação do cientista da 

computação Christopher Langton (data de nasc. 1949)95 sobre o que há por trás da 

emergência:

92	 		 Steven	 Johnson	 (1968):	possui	 licenciatura	em	semiótica	pela	Universidade	da	Brown,	EUA,	pelo	
departamento	 de	 cultura	moderna	 e	mídia	 desta	 Universidade.	 Ele	 também	 tem	 uma	 pós-graduação	 na	
Universidade de Columbia em Literatura Inglêsa. (Tradução nossa. Disponível em:<http://en.wikipedia.org/
wiki/Steven_Johnson_(author)> Acesso em 05 maio 2014)
93	 	 	 Charles	 Jencks	 (1939):	 é	 teórico	 e	 crítico	 de	 arquitetura.	 Formado	 em	 literatura	 inglesa	 e	 em	
arquitetura.	Mestre	em	arquitetura	e	doutor	em	História	da	Arquitetura.	Lecionou	em	40	universidades	pelo	
mundo	 incluindo	Pequim,	Changai,	Paris	 (École	des	Beaux-Arts),	Toquio,	Milão,	Veneza,	Frankfurt,	Quebec,	
Montreal,	Oslo,	Varsóvia,	Barcelona,	Lisboa,	Zurique,	Viena	e	Edinburgo	e	nos	EUA,	na	Harvard,	Columbia,	
Princeton,	 Yale	 e	 vários	 museus	 públicos.	 (Tradução	 nossa.	 Disponível	 em:	 <http://www.charlesjencks.
com/#!biography> Acesso em 05 maio 2014)
94   Do inglês: Agents residing on one scale start producing behavior that lies one scale above them: 
ants create colonies; urbanites create neighborhoods; simple pattern-recognition software learns how to 
recommend new books. 
95	 	 	Christopher	Langton	(1949):	 	é	um	cientista	da	computação	americano	e	um	dos	fundadores	do	
campo	da	vida	artificial.	Ele	cunhou	o	termo	no	final	de	1980,	quando	organizou	o	primeiro	“Workshop sobre 
a	Síntese	e	Simulação	de	Sistemas	Vivos”	(também	conhecido	como	Vida	Artificial	I)	no	Los	Alamos	National	
Laboratory em 1987. (Tradução nossa). Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Langton> 
Acesso em 05 maio 2014.
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Mostra as variáveis locais interagindo juntas na parte de baixo, ou no 
nível do objeto, e a súbita emergência de uma estrutura global acima 
dela, no meta-nível. Esta entidade holística na parte superior, a pro-
priedade emergente, retroalimenta as variáveis   locais. Exemplos disso 
podem ser encontrados em todos os organismos vivos e até mesmo 
superorganismos, como uma colmeia, cidade ou qualquer tipo de orga-
nização social.96 (JENCKS, 1997, p. 60. Tradução nossa).  

Estas definições podem ser analisadas, em termos práticos, usando-se como  

exemplo os processos de projeto paramétrico mediados por sistemas algorítmi-

cos computacionais. A modelação paramétrica algorítmica funciona por meio de  

relações entre partes, que o arquiteto estabelece, podendo editá-las e modificá-las, 

num passo-a-passo preciso de regras. Estas regras partem de relações de variáveis 

simples, as quais interagem entre si e com elementos mais complexos que, por 

sua vez, retroalimentam todo o sistema num conjunto coeso de interligações, 

aprimorando as habilidades de observação e exploração de melhores opções pelo  

arquiteto. (WOODBURY, 2010, p.25). Nestes processos as relações dos códigos  

inseridos dependem umas das outras, de modo que a alteração de uma parte do 

processo altera todo o seu conjunto, caracterizando o projeto paramétrico como 

dinâmico, como exemplificado nas figuras 33 e 34.
 

96  Do inglês: It shows local variables interacting together at the bottom, or object-level, and the sudden 
emer-gence of a global structure above it, at the meta-level. This holistic entity at the top, the emergent 
property, then feeds back on the local variables. Examples of this can be found in all living organisms and even 
superorganisms, such as  a beehive, city or any type of social organization
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Figura 33. À esquerda: Modelagem tridimensional. À direita: Estande da BMW, Frankfurt, 2000. Projeto  
Bernhard Franken. Modelagem paramétrica tridimensional de Arnold Walz. Fonte: <http://www.a-walz.eu/
flash/> Acesso em: 14 ago. 2014.

 
 
Figura 34. Museu Mercedes 
Benz, projeto Un Studio e 
modelo paramétrico tridi-
mensional escritório Design 
To Production, 2005. Fonte: 
< http://www.designto-
production.ch/content/
view/4/21/> Acesso em 14 
ago. 2014.
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Características da Emergência

A consultora Peggy Holmann estabeleceu em 2001 algumas características  

fundamentais para os sistemas emergentes: 

Características da Emergência: 

. Inovação radical: a cada nível de complexidade, propriedades  
inteiramente novas surgem - por exemplo, da autocracia (regra por uma  
pessoa com poderes ilimitados) para a democracia (as pessoas são a 
melhor fonte de poder político);

. Coerência: um sistema estável de interações (por exemplo, elefante, 
biosfera, acordo);

. Totalidade: não somente a soma das partes, mas também as diferen-
ças e inflexões de suas partes (por exemplo, humanos são mais que a 
composição de várias células);

. Dinâmica: sempre em processo, continua a evoluir (por exemplo, mu-
danças em transportes: caminhada, cavalo e charrete, carros, trens, 
ônibus, aviões, e assim por diante);

. Causalidade descendente: o sistema determina o comportamento das 
partes (por exemplo, estradas determinam onde devemos dirigir).97 
(HOLAND, 2001, p.22. Tradução nossa)

97   Do inglês: Characteristics of Emergence: RADICAL NOVELTY—At each level of complexity, entirely 
new properties appear—for example, from autocracy (rule by one person with unlimited power) to democracy 
(people are the ultimate source of political power). COHERENCE—A stable system of interactions (for example, 
elephant, biosphere, agreement). WHOLENESS—Not just the sum of its parts, but also different and irreducible 
from its parts (for example, humans are more than the composition of lots of cells). DYNAMIC—Always in 
process, continuing to evolve (for example, changes in transportation: walking, horse and buggy, autos, trains, 
buses, airplanes, and so on). DOWNWARD CAUSATION—The system shaping the behavior of the parts (for 
example, roads determine where we drive).
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As características de emergência descritas por Peggy Holman assinalam as  

definições dadas pelos pensadores acima descritos, exemplificadas em  

experimentos e projetos, de modo que se pode refletir que os processos de  

projeto paramétrico mediados por algoritmos, associados aos processos analíti-

cos, podem produzir emergências.  Segundo Sean Ahlquist e Achim Menges  

(2011, p. 24), sobre a emergência em relação ao processo projetual:  

“Embora não seja rastreável explicitamente, o conceito de que um processo computa-

cional depende de retroalimentação fornece o caminho pelo qual as condições emer-

gentes podem ser afinadas em um conjunto de procedimentos não direcionados”98.

De acordo com os exemplos, pode-se observar que os sistemas que geram  

forma, organização e evolução são movidos pelos fluxos de dados informacionais,  

promovendo variações. As interações mais complexas irão retroalimentar todo o 

sistema, fazendo com que o arquiteto articule informações antes não pensadas,  

impulsionando, assim, a melhoria no projeto como um todo. Num dado  

momento, estruturas não previstas podem surgir como novidade. (AHLQUIST e 

MENGES, 2011, p. 24 apud CRUTCHFIELD, 1996, p.2)

Considerando a interação entre algoritmos generativos, reflexões do arquite-

to e análise de dados que compõem um sistema arquitetônico, como materiais,  

performance estrutural, eficiência energética, características geográficas e topográ-

ficas, entre outros, será ambicioso demais pensar que, além deste modo de projetar 

poder possibilitar a compatibilidade de dados característicos de cada disciplina e a 

redução de seus conflitos, ele possa incentivar a inovação?  

98   Do inglês: While not traceable explicitly, the concept that a computational process relies upon feedback 
provides the avenue by which emergente conditions can be honed in a non-directed set of procedures.
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Apesar de ainda não se ter a resposta nesta pesquisa, dada a necessidade de se  

executar estudos experimentais mais aprofundados, esta pergunta deixa claro 

que os processos de projeto digital podem conter, em seus fluxos de informação,  

análises parciais de ciclo de vida do edifício, pela própria dinâmica da emergên-

cia proporcionar sistemas coesos, contribuindo com o constructo em ecologia  

ambiental.

O que se pode afirmar, pelos exemplos de projetos analisados, é que as inter-rela-

ções dos fluxos de informação de alguns dos dados acima descritos, proporciona-

dos pela interação entre processos de projeto paramétricos digitais algorítmicos, 

somados às ponderações do arquiteto e à produção de modelos físicos tridimen-

sionais em tamanho real - incorporados a eles os efeitos da ação dos materiais e 

favorecidos pela fabricação em máquinas de controle numéricos - podem tornar as 

emergências perceptíveis.

Além disso, em concordância com os arquitetos Michael Hensel, Achim Menges e 

Michael Weinstock:
A emergência é a consolidação de uma mudança profunda no conheci-
mento e na materialização, os quais trouxeram mudanças significativas 
para a ciência e tecnologia e na maneira em que pensamos a arquite-
tura e o modo como produzi-la. A emergência fornece uma explica-
ção de como os sistemas naturais têm evoluído e se mantido e, um  
conjunto de modelos e processos para o projeto e a fabrica-
ção de formas arquitetônicas, que apresentam comportamento  
complexo e talvez, até mesmo de inteligência real.99 (HENSEL, MENGES,  
WEINSTOCK, 2010, p. 11. Tradução nossa)

99   Do inglês: Emergence is a consolidation of a profound change in knowledge and materialisation 
that has made significant changes to science and technology, and to the way in which we think of architecture 
and the way we produce it. Emergence provides an explanation of how natural systems have evolved and 
mantained themselves, and a set of models and processes for the design and fabrication of architectural forms 
that exhibit complex behaviour, and perhaps even real intelligence.
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Estas mudanças apontadas pelos arquitetos irão refletir no modo como a equipe de 

profissionais se articula, com a introdução participativa de profissionais de outras 

disciplinas desde o início do desenvolvimento criativo, uma vez que as mudanças na 

ciência e na tecnologia concedem ao arquiteto a ampliação do seu conhecimento 

nestas áreas, proporcionando a interação ainda maior com as demais disciplinas de 

maneira inter e transdisciplinar, de modo colaborativo. A colaboração será aborda-

da mais adiante neste capítulo em Ação cultural: Colaboração concreta e virtual. 

2.2 Cibernética e processo de projeto: a questão da inovação

A retroalimentação é um dos conceitos presentes na cibernética e que está con-

tido na biologia, como visto anteriormente no capítulo 1. O processo de produção 

de informação gerado pelas tecnologias computacionais atuais, sobretudo as de  

algoritmo genético, trabalhadas em conjunto com os processos de projeto de  

arquitetura, contém os processos de retroalimentação do sistema, tornando-os 

dinâmicos, interativos e com capacidades evolutivas. 

Neste sentido, a retroalimentação contribui para que as necessidades do arcabouço 

arquitetônico sejam mais precisamente analisadas. Mais do que isto, ela propor-

ciona combinações não previstas no objetivo inicial e a tecnologia computacional 

atual possibilita que a retroalimentação do sistema gere e registre novas combina-

ções, tanto em processo de projeto, quanto de produção, de modo mais preciso e 
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otimizado, além de registrar os dados informacionais de todo o processo. Processos 

de projeto e produção que envolvem a experimentação criam ciclos dinâmicos de 

desenvolvimento de projeto que se retroalimentam. 

Segundo o arquiteto Kostas Terzidis, a definição de retroalimentação está ligada à 

memória: 

Memória baseia-se num conceito chamado retroalimentação, isto é, a 
saída de algo (output) que está sendo alimentado de volta para dentro 
de si como entrada (input). Uma mínima definição de retroalimentação 
envolve pelo menos dois momentos consecutivos de tempo quando 
uma medida de comparação é estabelecida, assim um evento pode ser 
bloqueado e, por conseguinte, ser “lembrado”.100 (TERZIDIS, 2006, p. 9. 
Tradução nossa)

Segundo o argumento do arquiteto, a memória em processos de retroalimenta-

ção corresponde a um evento que pode ser revisitado, ou seja, processos com  

ciclos de retroalimentação são revisitados a cada conclusão de um ciclo. No caso de 

processos que evoluem, como os projetuais mediados por algoritmos genéticos, o 

conceito de retroalimentação ocorre em diversos níveis, em que dados de entrada 

inicialmente previstos – objetivos - são medidos e comparados, tendo como conse-

quência um primeiro nível (loop 1) de combinações e ações.  O nível é relembrado 

e retroalimentado com novas medidas e comparações, criando um segundo nível 

(loop 2) de combinações e ações diferente do primeiro e mais complexo, como  

esquematizado na figura 35.

100   Do inglês: Memory relies on a concept called feedback, that is, the output of something being fed 
back into itself as input. The minimal definition of a feedback involves at least two consecutive moments of time 
as a measure of comparison is established so that an event can be locked and therefore be “remembered”.”

capítulo 2 : : Biologia do ponto de vista da Cibernética

C2



142

 

 
Figura 35. Ciclo de retroalimentação. 
Fonte: Adaptado pela autora, sobre 
o modelo de Learning system de 
Hugh Dubberly, 2011. Disponível em: 
<http://www.dubberly.com/models/
learning_system.html> Acesso em: 19 
ago. 2014.

As retroalimentações que ocorrem apenas no primeiro nível estão relacionadas aos 

conceitos da cibernética de primeira ordem, ou seja, são sistemas que detectam e 

corrigem erros num processo linear. Quando ocorrem no segundo nível ou maior, 

como na figura 35 acima, estão relacionadas à cibernética de segunda ordem, ou 

seja, são sistemas que aninham outros sistemas num processo de complexas inter-

relações, caracterizando-os como sistemas não-lineares. (DUBBERLY, 2007, p. 6-7). 

Processos de projeto mediados por algoritmos genéticos podem-se desenvolver 

em níveis de grande complexidade dada sua característica evolutiva, de acordo com 

a cibernética de segunda ordem.   

Quando processos de projeto são desenvolvidos em ciclos de retroalimentação 

levando a uma mudança de segunda ordem, as interações e recursividades destes 

processos podem abrir possibilidades de observação para algo inovador.
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É dentro deste contexto de retroalimentação de informações, como processos 

que geram observações não previstas sobre elementos pré-existentes, que serão  

apresentadas e refletidas as definições do termo inovação em processos de projeto 

digital.

2.2.1  Inovação em processos de projeto: definição e características

O termo inovação é amplamente usado em processos de projeto e, segundo Kostas 

Terzidis (2006, p. 2), na cultura ocidental, a palavra projeto (design) tem a conota-

ção de vislumbrar algo no futuro: “(...) é sobre adentrar no futuro, uma busca por 

novas entidades, processos e formas, frequentemente expressa pelos termos de 

novidade ou inovação”101. (Tradução nossa)

Na arquitetura do século XX a ideia de inovação foi o princípio orientador e evidente 

em criação, como algo novo em prol da fuga de um passado tradicional. (TERZIDIS, 

2006, p. 4). 

Já no século XXI, para o arquiteto Tom Wiscombe (2006, p. 3), o conceito de que 

a inovação é resultado de uma ideia genial proveniente das ciências, da tecnolo-

gia e da arquitetura, já não se sustenta mais. Segundo o arquiteto (2006, p. 3), a  

inovação é proveniente da complexidade, independentemente da disciplina a que 

está relacionada: “A teoria da complexidade revela que a inovação - a criação do 

novo - é o resultado direto de processos evolutivos de baixo para cima. A ciência 

101   Do inglês: (...) is about stepping into the future, a search for new entities, processes, and forms, 
frequently expressed by the terms novelty or innovation.
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sabe disso; a indústria está aprendendo. A arquitetura está apenas começando a 

absorver o conceito”.102 (Tradução nossa)

Dentro do contexto da criação, tem-se a ideia daquilo que surge partindo-se de 

algo preexistente, ou seja, um rearranjo de elementos existentes que origina no-

vos elementos e da ideia de descoberta de algo novo como uma revelação de algo 

que já existia antes, mas não era conhecido. Nos processos de projeto, a origem é 

central, pois indica um ponto de referência do passado ou de algo que já existia a 

ser seguido, para se iniciar o desenvolvimento do projeto. (TERZIDIS, 2006, p. 7-8).  

No mesmo sentido o designer Hugh Dubberly (2008, p.4) define inovação como 

sendo: “(...)sobre a evolução dos paradigmas. (...) Inovação não é ficar cada vez 

melhor ao jogar o mesmo jogo; é mudar as regras e mudar o jogo”.103 (Tradução 

nossa)

Assim, de acordo com o argumento dos arquitetos Kostas Terzidis e Tom Wiscombe 

e do designer Hugh Dubberlly, pode-se dizer que a ideia de inovação em processos 

de projeto está baseada em uma evidência que já existia, mas que passa por uma 

transformação de processo de baixo para cima, com a recombinação de elementos 

de modo não linear, emergindo daí novos elementos.

102   Do inglês: Complexity theory reveals that innovation - the creation of the new - is the direct result 
of bottom-up evolutionary processes. Science knows this; industry is learning. Architecture is just beginning to 
engage the concept
103   Do inglês: (...) innovation is about evolution of paradigms. (...)  Innovation is not getting better at 
playing the same game; it’s chnging the rules and changing the game.
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Complementarmente à visão dos arquitetos e do designer, o ciberneticita Paul  

Pangaro, discorre sobre uma possível definição de inovação: 

Eu não sei de uma definição melhor - a que a distingue de apenas uma 
ideia, ou uma invenção, ou uma melhoria no que já está acontecendo. 
A inovação pode envolver algumas ou todas essas coisas, mas estas não 
são suficientes, a meu ver. A inovação pode ocorrer em qualquer nível 
de uma organização e no que diz respeito a novos ou antigos processos, 
grandes ou pequenos aspectos. Mas, a não ser que haja uma nova visão, 
que cause mudança e traga valor, para mim não é uma inovação. Muitas 
coisas foram escritas sobre inovação nos últimos anos. A definição rara-
mente é oferecida, mas, pelo menos para mim, uma inovação é uma 
nova visão que leva à mudança que tem valor real positivo. Algumas 
inovações são pequenas e algumas são grandes, mas todas envolvem 
a realização de uma visão para a frente até que o seu benefício seja 
amplamente sentido. Ela normalmente carrega muita paixão - obsessão 
mesmo - para encontrar a visão que abre possibilidades. Então, é pre-
ciso ainda mais paixão para conseguir aprovação, contra a resistência 
à mudança que vem daqueles que têm interesse no status quo.104  

(PANGARO, 2008, p.2. Tradução nossa)

As ideias e definições sobre inovação dos arquitetos Kostas Terzidis e Tom  

Wiscombe, do designer Hugh Dubberly e do ciberneticista Paul Pangaro podem-se 

104   Do inglês: I don’t know of a better definition—one that distinguishes it from just an idea, or an 
invention, or an improvement in what is already happening. Innovation may involve some or all of these things, 
but these alone are not enough, in my view. Innovation may take place at any level of an organization, and in 
regard to new processes or old, large aspects or small. But unless there is a new insight that causes change 
that brings value, for me it is not an innovation. There has been a lot written about innovation in recent years. 
A definition is seldom offered, but, at least for me, an innovation is a new insight that leads to change that has 
real, positive value. Some innovations are small and some are large, but all involve carrying an insight forward 
until its benefit is widely felt. It usually takes a lot of passion —obsession even—to find the insight that unlocks 
possibilities. Then, it takes even more passion to achieve adoption, against the resistance to change that comes 
from those who have a vested interest in the status quo.
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dizer complementares, pois todas elas denotam uma mudança à frente do ponto 

de partida existente, ou seja, uma transformação de algo que existia, sendo que no 

caso de Paul Pangaro, só é inovação se esta transformação for benéfica.

Sobre este aspecto pode-se considerar a inovação como o resultado de uma trans-

formação  não linear a partir de elementos pré-existentes e a experimentação, 

como sendo um modo de se testarem possibilidades não evidenciadas, indicando 

que o desenvolvimento de um processo de projeto dinâmico, quando experimen-

tado, tem o novo mais facilmente percebido. 

É dentro da esfera do modo de produção de informação dos sistemas dinâmicos, 
de baixo para cima por retroalimentação de sistemas, proveniente do conceito da 
cibernética de segunda ordem e da ideia de transformação como inovação, que 
serão analisados os estudos de caso Fun Palace (1963) e Slice (2012). O primeiro, 
por se tratar de um projeto de cunho social e cultural e por ser um dos primeiros 
projetos de arquitetura do século XX esboçado sob as premissas da cibernética 
(como teoria embasadora de processos de ciclos de retroalimentação dos fluxos 
de informação, gerados para retroalimentar o programa do local a ser construído, 
com a inclusão de um pensar computacional para a coleta de dados, servindo de 
parâmetros de projeto). E o segundo, por ser um experimento de cunho social,  
desenvolvido e produzido no século XXI, sob os mesmos aspectos do primeiro  
estudo de caso, no que diz respeito ao processo a ser desenvolvido sobre ciclos 
de retroalimentação (porém, com a incorporação de software de modelagem  
tridimensional e algoritmo generativo no desenvolvimento de processo de projeto e 
máquinas de controle numérico (CNC) e de corte à laser (Laser Cutter) na produção 
do experimento). Ambos os estudos de caso são apontados como processos que 
podem promover transformações, podendo estas ser inovadoras.
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2.2.2 O caso Fun Palace (1963)

O processo de projeto do Fun Palace, iniciado em 1963, desenvolvido pelo  

arquiteto Cedric Price e pela diretora de teatro experimental Joan Littlewood em  

conjunto com o ciberneticista Gordon Pask, revela as possibilidades de um sistema 

arquitetônico em promover imprevisibilidades e possíveis transformações, dentro 

de alguns padrões previsíveis e desejados, assim como nos sistemas vivos.

O objetivo era ir além de um projeto de um espaço cultural que se fazia na época. O 

projeto não foi realizado, mas influenciou nas suas soluções programáticas muitos 

projetos que lhe seguiram, inclusive o Centro Pompidou de Paris. A proposta era 

de um espaço teatral, performático, de comunicação e de convívio social, do qual 

as pessoas participariam da configuração interna e dos eventos, deixando de ser  

apenas espectadores passivos. Para isso, a cibernética norteou a dinâmica do  

projeto, no sentido de ser um sistema retroalimentado pelas informações do  

público que o frequentariam, por meio de sistema computacional, como fonte de 

transformação dos espaços e das atividades. 

Desejava-se que o espaço fosse configurado temporariamente sob os conceitos da 

cibernética e de aparatos tecnológicos. Para Cedric Price, o Fun Palace não deve-

ria ter um programa pré-definido e estático. O objetivo era tornar o espaço fluido 

por meio de um programa dinâmico, de modo que fosse reformulado de acordo 

com as necessidades variadas do seu público, promovendo transformações sociais. 

(MATHEWS, 2007, p.73). 

capítulo 2 : : Biologia do ponto de vista da Cibernética

C2



148

 

Figura 36. Croqui  
interior do Fun 
Palace, 1964. Fonte: 
MATHEWS, 2007, 
p.68.

Desta maneira, seria necessária a previsão de múltiplos padrões 

de comportamento, para que o espaço oferecesse condições míni-

mas necessárias às atividades propostas para este projeto. A  

ideia de mudança e dinamismo indeterminados, em função dos diferentes  

eventos que poderiam acontecer no espaço do Fun Palace, poderia derivar  

em comportamentos instáveis e imprevisíveis, deixando claro o  

conceito de auto-organização e emergência, análogo ao dos sistemas vivos, 

além destas transformações poderem proporcionar combinações inusitadas,  

tornando-se inovadoras. 
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Figura 37. Planta do Fun Palace. Cedric Price, 1964. Foto: arquivo Cedric Price, no The Canadian Centre for 
Architecture - CCA. Fonte: <http://restance.wordpress.com/2011/11/10/fun-palace/> Acesso em: 26 abr. 2014.

O Fun Palace, proposto como um espaço de envolvimento social e cultural, pode-

ria ter sido transformado, como um espaço coeso de inter-relações, por meio dos  

dados coletados da população que o frequentaria.     

De acordo com o holismo105, um sistema não funciona sozinho, mas sim acopla-

105	 	 	Holismo	é	a	idéia	de	que	os	sistemas	naturais	(física,	química,	biológica,	social,	econômica,	mental,	
linguística,	etc)	e	suas	propriedades	devem	ser	vistos	como	o	todo,	e	não	como	uma	coleção	de	partes.	Isso	
muitas vezes inclui a visão de que sistemas funcionam como totalidades e que o seu funcionamento não 
pode ser plenamente compreendido apenas em termos de suas partes de componentes. O termo holismo é 
derivado do grego holos	antigos	ὅλος,	que	significa	“tudo,	todo,	total”.	(Tradução	nossa).	Do	inglês:	Holism is 
the idea that natural systems (physical, biological, chemical, social, economic, mental, linguistic, etc.) and their 
properties should be viewed as wholes, not as collections of parts. This often includes the view that systems 
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do a outros, obtendo mais sistemas originados destas relações. Segundo Gordon 

Pask (1969, p.1), sobre a arquitetura holística: “Por hipótese, existem conjuntos 

organizacionais que não podem ser significativamente dissecados em partes.”106 

(Tradução nossa). Estes sistemas são os arquitetônicos inseparáveis dos sociais,  

culturais e ambientais. Pode-se dizer, então, que a geração de mais sistemas, fruto 

do acoplamento de diferentes sistemas, aos quais Gordon Pask se refere, alude aos 

processos de ciclos de retroalimentação da cibernética. 

No caso do Fun Palace, pode-se sugerir que as combinações e inter-relações 

dos diversos sistemas envolvidos na proposta arquitetônica seriam reajustadas  

pelos parâmetros resultantes da resposta do público, por tecnologia computacio-

nal, transformando o espaço e fazendo emergir novas qualidades, num processo 

dinâmico de ciclos envolvendo a cibernética de segunda ordem.

As transformações sociais e culturais são efeitos de aprendizagem do sistema em 

evolução, no sentido de que o sistema arquitetônico se reorganiza de acordo com 

a sua dinâmica e, como consequência, reproduz algo diferente da sua proposta 

inicial, mas com reflexos coerentes a ela, num processo cibernético de segunda 

ordem, ou seja, de uma observação distanciada. 

No caso do Fun Palace, era previsto incorporar o pensar computacional ao pro-

jeto como uma ferramenta de coleta de dados para que transformações e ajustes  

function as wholes and that their functioning cannot be fully understood solely in terms of their component 
parts. The term holism is derived from Ancient Greek holos ὅλος, meaning “all, whole, entire, total”. Disponível 
em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Holism> Acesso em: 26 abril 2014.
106   Do inglês: By hypothesis there are organizational wholes which cannot be meaningfully dissected 
into parts.
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fossem realizados no espaço. Sensores eletrônicos e terminais de respostas  

coletariam dados sobre as preferências dos usuários. Os resultados serviriam de 

parâmetros para a modificação do espaço. (MATHEWS, 2006, p. 44). Com estes 

dados poderiam ser detectados padrões de comportamentos ou modelos que se 

repetem.

Figura 38. Perspectiva frontal do Fun Palace. Cedric Price, 1964. Fonte: < http://www.cca.qc.ca/en/
collection/283-cedric-price-fun-palace> Acesso em: 26 abr. 2014.

De acordo com os desenhos em planta e perspectiva, demonstrados nas figuras 

36, 37 e 38, é possível observar a configuração fluida do espaço tanto na horizon-

tal quanto na vertical. Pode-se constatar também que o esqueleto, que compõe a 

parte estrutural e as escadas de união de um pavimento ao outro, corresponde a 
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dados de entrada (inputs) determinantes do projeto. Porém, no restante nota-se 

mobilidade.

Segundo a leitura do projeto Fun Palace pelo arquiteto Stanley Mathews107, este se 

assemelha ao programa de um computador:

O programa do Fun Palace, não seria, portanto, o esquema convencio-
nal de espaços arquitetônicos, mas muito mais próximo do que podem-
os entender como um programa de computador: uma gama de fun-
ções algorítmicas e lógicas portas de entrada que controlam processo 
temporal em um dispositivo virtual. A estrutura tridimensional do Fun  
Palace como uma matriz operativa do espaço-tempo de uma arquite-
tura virtual.108 (MATHEWS, 2007, p.74. Tradução nossa)

A comparação do projeto a um programa de computador, por Stanley Mathews, 

pode ser proveniente da mudança de uma metodologia mecanicista para uma 

metodologia próxima dos fluxos da biologia, influenciada pela cibernética e  

tecnologia computacional, cujo processo de projeto tem por modelo de  

sistematização a não-linearidade. 

107	 	 	 	 Stanley	Mathews:	é	um	arquiteto	e	professor	de	história	da	arquitetura	e	design	em	Hobart	e	
William Smith Colleges no Estado de Nova Iorque. Ele recebeu seu doutorado na Universidade de Columbia 
em 2003, em que seu trabalho pioneiro sobre Cedric Price, sob a direção dos assessores Robin Middleton, 
Kenneth	 Frampton,	 e	Mary	McLeod	 ajudou	 a	 estabelecer	 a	 reputação	 de	 Price	 como	 um	 dos	 principais	
contribuintes	 do	 discurso	 arquitetônico	 contemporâneo.	 Apoiado	 pela	 Fundação	 Graham	 de	 Estudos	
Avançados em Belas Artes. (Tradução nossa). Disponível em: <http://www.amazon.co.uk/From-Agit-Prop-
Free-Space/dp/1904772528> Acesso em: 05 maio 2014.
108   Do inglês: The fun palace program would therefore not be the conventional diagram of architectural 
spaces, but much closer to what we might understand as the computer program: an array of algorithmic 
functions and logical gateways that control temporal process in a virtual device. The three -dimensional 
structure of the fun palace as the operative space-time matrix of a virtual architecture. 
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Fica claro que a busca pela forma não foi a preocupação principal do arquiteto  

Cedric Price, mas sim o cuidado com relações entre os elementos que compõem 

o projeto. A forma seria transformada de acordo com o movimento dos proces-

sos. Isto implicava um procedimento que exigia conhecimentos e inter-relações de  

diversas disciplinas como a arquitetura, cibernética, matemática, sociologia,  

biologia, entre outras, com métodos interdisciplinares.  

Pode-se notar que o processo de projeto Fun Palace tem o devido destaque no que 

diz respeito aos processos de produção de informação, sendo ele um projeto que 

parte de relações e não de forma para obter o resultado final. Esta concepção de 

processo de projeto, que parte de relações de informações para se obter forma, 

ou seja, de baixo para cima, tendo o computador como auxiliador de obtenção 

de parâmetros, é aplicada atualmente em processos de projetos arquitetônicos  

contemporâneos mediados por tecnologia computacional, como será demonstrado 

no estudo de caso Slice e como exemplificado em estudos de caso analisados no 

capítulo 3. Nesse sentido, pode-se concluir que o Fun Palace foi um projeto que 

influenciou processos de projeto digital na contemporaneidade.

Além disso, o processo projetual do Fun Palace previa transformação, no sentido 

de produção de emergências, que poderiam tornar-se novidades ou inovações 

não previstas no objetivo inicial, por meio de conceitos da cibernética - como a  

reorganização do sistema em resposta aos ciclos de retroalimentação, conceitos  

estes presentes também em processos da biologia - e de interdisciplinaridade, com 

a inserção de profissionais de diversas áreas desde o início do processo, o que resul-

ta em soma das especificidades de cada disciplina e  torna o processo colaborativo. 
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2.2.3 Slice: um experimento paramétrico (2012)

O experimento Slice (2012) faz parte da ação cultural Fabricação Digital, desen-

volvida dentro do eixo ESPAÇO, parte das demais ações culturais concebidas a  

partir de outros três eixos temáticos como IMAGEM, SOM e CORPO. As ações  

estão estruturadas no Projeto de Políticas Públicas Territórios Híbridos: meios digitais, 

comunidades e ações culturais, financiado pela FAPESP, coordenado pelo Prof. Dr.  

Marcelo Tramontano e desenvolvido pelo grupo de pesquisa Nomads.usp – Núcleo de  

estudo de Habitares Interativos – vinculado ao Instituto Arquitetura e Urbanis-

mo [IAU] de São Carlos, da Universidade de São Paulo [USP]. Esse projeto visa ao  

desenho de políticas públicas baseadas em ações culturais e à utilização de meios 

digitais como elementos para aproximar realidades distintas dentro de ambientes 

urbanos.

O experimento Slice, de cunho social e cultural, é analisado nesta pesquisa sob 

a ótica da produção de informação nas etapas de processo projetual, processo 

de produção e nas inter-relações de sistemas complexos dos universos distintos 

da academia, comunidade de moradores do conjunto habitacional CDHU, poder  

público e indústria, envolvidos na ação cultural Fabricação Digital cada qual com 

as suas particularidades. O processo de produção de informação se deu em  

ciclos de retroalimentação, tomando por base os conceitos a teoria da ciberné-

tica e os processos autopioéticos da biologia,  com a ideia de transformação como  

consequência da emergência e possível inovação.
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A ideia e seu plano

O processo de projeto Slice foi desenvolvido partindo da compreensão da produção  

arquitetônica como um sistema complexo, levando-se em conta as inter-relações  

existentes entre os sistemas arquitetônicos e os sistemas sociais, ambientais,  

computacionais, abióticos109 e biológicos, como exemplificado esquematicamente 

na figura 39.

Figura 39. Arquitetura 
como sistema complexo. 

Fonte: Diagrama elabora-
do pela autora, baseado 
nãos conceitos da Teoria 

Geral dos Sistemas de Karl 
Ludwig von Bertalanffy , 

1950. 

109	 	 	Em	ecologia,	denominam-se	fatores	abióticos	todas	as	influências	que	os	seres	vivos	possam	receber	
em	um	ecossistema,	derivadas	de	aspectos	físicos,	químicos	ou	físico-químicos	do	meio	ambiente,	tais	como	a	
luz, a temperatura, o vento e outros. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_abiótico#cite_note-
1> Acesso em: 10 fev. 2013.
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De acordo com a figura 39 pode-se analisar que das inter-relações simultâneas 

são geradas novas interações, tanto entre sistemas quanto entre as suas  

partes, compondo assim, um sistema autopoiético. Este conjunto de relações e  

interações compõe um todo de maior complexidade do qual emergem qualidades, 

as quais retornam ao sistema maior de uma outra maneira, através de outros  

olhares, introduzindo outras qualidades, num processo não linear, estimulando a 

emergência.

É dentro deste cenário que foi proposto um espaço temporário a ser instalado 

em uma praça abandonada junto ao conjunto habitacional CDHU – Waldomiro  

Sobrinho, na cidade de São Carlos, em 2012. O objetivo principal do projeto era 

gerar transformações social, cultural e ambiental, por meio de processo de projeto 

paramétrico e meios digitais, composto por instâncias híbridas, virtuais e concretas, 

a fim de que estas transformações se refletissem em futuras proposições. 

Uma ação cultural foi traçada como modo de unir e inter-relacionar os participantes 

envolvidos. Faziam parte desta ação: a Prefeitura Municipal de São Carlos, como 

poder público gestor e catalisador dos eventos e projetos a serem implementados 

no conjunto habitacional; indústrias, como poder privado executor e responsável 

pela produção do projeto; o meio acadêmico, por meio de arquitetos e pesquisa-

dores do grupo de pesquisa nomads.usp, além de estudantes de arquitetura de 

diversas regiões do País e, por fim, moradores do conjunto habitacional construído 

pela Prefeitura de São Carlos, como público e usuário principal deste projeto.

 



157

Ação cultural: Colaboração concreta e virtual

A ação cultural Fabricação Digital (Fab-Dig) teve como embasamento teórico a 

cibernética, como forma de organização e análise dos sistemas envolvidos110, como 

interagem, evoluem, se reproduzem e aprendem, promovendo assim um equilíbrio 

entre eles. Computadores e máquinas de fabricação digital serviram como suportes 

tecnológicos e participativos dos processos e produção, a fim de reduzir o espaço e 

o tempo evolutivos, já que a interação poderia aumentar em um número indefinido 

de ciclos evolutivos.

Composta por dois workshops, sendo o primeiro dividido em quatro etapas e o 

segundo em etapa única, a Fab-Dig teve como finalidade a aproximação e inter-

relação entre os universos distintos de participantes desta ação, como forma de 

ampliar a variedade de possibilidades do processo desejado e, ao mesmo tempo, 

como forma de viabilizar equilibradamente o projeto proposto. 

No primeiro workshop, a primeira etapa se deu em formato de seminário e mesa 

redonda, com a presença de representantes da Prefeitura Municipal de São Carlos, 

do conjunto habitacional, de pesquisadores do grupo nomads.usp e arquitetos, a 

fim de juntos debater os possíveis reflexos e replicações sociais e culturais da ação 

fabricação digital, segundo figura 40.
 

110	 	 	 Compreende-se	 que	 os	 sistemas	 envolvidos	 nesta	 ação	 constituem-se	 dos	 distintos	 universos	
compostos pelo poder público, privado, academia, moradores do conjunto habitacional, ecossistema e fatores 
abióticos.
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Figura 40. Seminário Projeto Territórios 
Híbridos.Planejamento da Ação Fabricação 
Digital junto à representantes da Prefeitura 
Municipal de São Carlos, 2012. Fonte:  
nomads.usp, 2012.

A segunda etapa teve como objetivo levantar os desejos dos moradores em relação 

ao tipo de espaço de convívio e lazer que atendesse às suas necessidades. Este 

levantamento foi feito por meio de questionários inseridos em cada apartamento, 

de modo que o morador tivesse a liberdade de se expressar sem ser identifica-

do. Uma urna foi inserida em cada bloco de apartamento para que as respostas  

fossem coletadas. Os resultados obtidos e posteriormente discutidos com os  

moradores direcionaram o desenvolvimento do projeto de um espaço temporário 

para que, uma vez verificado, fosse replicado em outros conjuntos habitacionais 

e que, a partir deste, pudessem surgir novas propostas e produções, num ciclo 

de retroalimentação. O processo de projeto paramétrico e a sua produção, com 

o uso de máquinas de controle numérico computadorizado (CNC) e corte a laser, 

foram adotados como facilitadores, otimizadores e integradores das interações dos  
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diversos sistemas. Com o uso de software de modelagem tridimensional e  

algoritmo generativo, conseguiu-se promover a familiarização e aproximação dos 

moradores com o espaço temporário a ser projetado, denominado Slice. 

A terceira etapa teve como objetivo aproximar os moradores da proposta de  

projeto a ser desenvolvida por arquitetos e pesquisadores. Esta aproximação e  

interação se deu por meio de um evento, realizado pelo grupo de pesquisa nomads.

usp. O evento, denominado OCUPA!, teve o suporte tecnológico instalado para que 

os moradores participassem da modelagem do espaço e debatessem a experiência, 

como ilustrado nas figuras 41 e 42. Um pré-projeto foi antes modelado tridimen-

sionalmente no software Rhinoceros pelos arquitetos e pesquisadores e levado ao 

evento para os usuários manipularem os dados em plug-in Grasshopper, a fim de 

que o usuário se identificasse e se aproximasse da obra, uma vez que o objetivo 

não era treiná-lo para uma atividade específica dos profissionais da construção. Um 

espaço de chat virtual foi criado para que tanto os moradores presentes quanto não 

presentes debatessem e acompanhassem ao vivo o evento e suas reflexões.

capítulo 2 : : Biologia do ponto de vista da Cibernética

C2



160

 

 

 
Figura 41. Evento 
OCUPA! Moradores 
e pesquisadores do 
Conjunto Habitacional 
CDHU, São Carlos, 
2012. Fonte: nomads.
usp, 2012.

 

 
Figura 42. Evento 
OCUPA! Moradores do 
Conjunto Habitacional 
CDHU, São Carlos,  
alterando os dados 
paramétricos do  
SLICE em software 
Rhinoceros e plug-in 
Grasshopper, 2012. 
Fonte: nomads.usp, 
2012
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Um dos objetivos era de conscientizar os moradores sobre as potencialidades das 

atividades que poderiam acontecer neste local, partindo da instalação do espaço. 

A atividade que incluía diversas gerações de habitantes do bairro foi programada 

junto ao local de intervenção com o plantio de árvores e arbustos para marcar o 

início da sua ocupação, como na figura 43. Oficinas de pipas, ilustrada na figura 

44, aula de relaxamento para pais e oficina de fotografia, segundo figura 45, como  

componentes integradores dos moradores com os pesquisadores e como ações 

de possíveis transformações sociais, culturais e ambientais, foram realizadas neste 

dia111,  permitindo o registro de um  momento inicial de uma transformação da  

parte dos habitantes em relação ao local que se encontrava denegrido, abando-

nado e desintegrado do seu entorno.

 

 
Figura 43. Evento OCUPA! 

Plantio de árvores com pais 
e filhos, moradores do Con-

junto Habitacional CDHU, 
São Carlos, 2012. Fonte: 

nomads.usp, 2012.

111	 		 Evento	OCUPA!	realizado	no	dia	23	de	junho	de	2012,	no	conjunto	habitacional	CDHU,	São	Carlos,	SP

capítulo 2 : : Biologia do ponto de vista da Cibernética

C2



162

 

 
Figura 44. Evento OCUPA! 
Oficina de pipa junto aos 
moradores do Conjunto  
Habitacional CDHU, São  
Carlos, 2012. Fonte:  
nomads.usp, 2012.

 
Figura 45. Evento OCUPA! 
Oficina e fotografia junto 
aos moradores do Con-
junto Habitacional CDHU, 
São Carlos, 2012. Fonte: 
nomads.usp, 2012.
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Após o evento, uma instância virtual foi criada, por meio de website112, conforme 

figura 46 e página de relacionamento social, como forma de envolver ainda mais 

os participantes no projeto e para que todos pudessem participar e interagir sob 

os princípios do trabalho colaborativo, expressando a sua opinião sobre o projeto 

arquitetônico, um espaço virtual em que a dinâmica do processo projetual fosse 

não só acompanhada, mas proposta, alterada e desenvolvida em conjunto. A  

plataforma digital serviria de elo de comunicação e planejamento de todo o  

desenvolvimento projetual do espaço temporário.

Figura 46. Página de website da 
FabDig com o conteúdo da  

ação, São Carlos, 2012. Fonte:  
<http://www.nomads.usp.br/territo-

rios.hibridos/acoes/espaco/fabdig>

O processo colaborativo está diretamente ligado ao conceito de interdisciplinari-

dade da cibernética de segunda ordem, como mencionado no capítulo 1.  

112   Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/territorios.hibridos/acoes/espaco/fabdig> Acesso em: 
30 out. 2013
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Para Thomas Kvan (2000, p. 410) colaboração: “pode ser pensada como a resolução 

de problemas articulados. Isto significa trabalhar com outras pessoas com objeti-

vos comuns, para que a equipe tente encontrar soluções que satisfaçam a todos 

os interessados.”113 (Tradução nossa). De acordo com a definição de Kavan, a pro-

posta de projeto era de colaboração por meio de grupos de equipes, de modo que 

a colaboração ocorresse desde os momentos da concepção até os da produção 

e implementação do projeto. O desenvolvimento do processo de projeto do 

SLICE estruturou-se em grupos colaborativos distintos, cada qual formado em um  

determinado momento em função das etapas de desenvolvimento do processo. 

A colaboração ocorreu: por meio de discussões presenciais entre todos os grupos  

envolvidos, registradas por vídeo e sistematizadas posteriormente; por  

coletas de informações presenciais dos moradores, via questionários, e também  

sistematizadas posteriormente; por realização de eventos culturais entre moradores e  

pesquisadores envolvendo interfaces híbridas - em que as concretas se deram por 

meio de oficinas e as virtuais, com a alteração de dados da modelagem tridimen-

sional do SLICE pelos moradores e espaço virtual online para que eles pudessem 

expressar suas opiniões sobre o projeto e, em um segundo momento, participarem 

concretamente do processo de montagem do pavilhão.

A colaboração entre estudantes de arquitetura, pesquisadores e indústria  

ocorreu de maneira positiva, indo além do detalhe de projeto, como normalmente 

ocorre no processo projetual arquitetônico, atingindo a interação com a indústria 

na produção de modelos em escala real num período de quinze dias, durante o  

primeiro workshop. Cada participante com um nível diferente de conhecimento, 

113   Do inglês: Collaboration can be thought of as joint problem solving. It means working with others 
with shared goals for which the team attempt to find solutions that are satisfying to all concerned.
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como no caso dos estudantes e pesquisadores com conhecimentos aprofunda-

dos em expertises diferentes, como, por exemplo, uns com conhecimento mais  

aprofundado em software, outros em performances estruturais, comportamento do  

material, entre outros. A lousa aliada com projeções, as interligações dos  

equipamentos computacionais, a fim de se produzir uma modelagem tridimensio-

nal simultânea e a sua interligação com a máquina de corte a laser, possibilitaram 

um espaço de trabalho com colaboração efetiva, como demonstrado na figura 47.
   

Figura 47. Área de trabalho do SLICE, IAU, USP, 2012. Fonte: nomads.usp, 2012.

Ao contrário do que foi idealizado, os moradores não tiveram a sua participação 

no processo de concepção e produção, por meio dos espaços digitais de discussão  

preparados para tal. Em concordância com Hamid (2007, p. 712) de que  

colaboração criativa é um fenômeno social que vai além do compartilhamento de  

ideias (ou seja, para ser processo colaborativo é necessária a absorção dos  

objetivos e significados estabelecidos com o evolvimento do conhecimento  

individual e interação compartilhada de conhecimentos e conflitos), notou-se que, 

para que este processo tivesse uma abordagem projetual colaborativa em todas as 

suas etapas, sobretudo a que envolvia moradores, pesquisadores e estudantes, não 

bastava apenas criar uma plataforma digital colaborativa: era necessário o aprofun-
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damento em direção à adesão dos conflitos destes universos distintos, refletindo o 

senso de liderança de cada participante, em que a dinâmica social pudesse ocorrer, 

de modo que inter-relação e interlocução fossem consequência desta adesão, planejado de 

maneira efetivamente colaborativa.

Processo e produção do experimento SLICE: organização, retroalimentação e 
emergência

O processo de projeto do pavilhão ocorreu por meio de dois workshops, sendo que o  

segundo foi resultante das emergências geradas pelo primeiro. A organização do 

projeto não foi alterada, continuava com o mesmo propósito e a mesma identidade.  

O que foi alterado foram os parâmetros do material, como a espessura da chapa  

de aço e estruturas, como os vãos entre chapas. O sistema autopoiético foi  

composto por parâmetros socioculturais complementares aos critérios  

arquitetônicos, com constantes alterações e ajustes provenientes deste sistema  

reorganizando o processo de projeto. 

A auto-organização no processo de modelagem tridimensional só foi possível a 

partir do uso do plug-in de algoritmo generativo Grasshopper e a sua verificação 

concreta, por meio de modelos físicos reduzidos a partir de peças cortadas em 

máquinas de corte a laser, como ilustrada nas figuras 48 e 49. Neste caso, as tecno-

logias computacionais de projeto e produção contribuíram com a geração de novas 

e variadas relações, além da verificação e teste da melhor opção, otimizando um 

processo que poderia tornar-se longo sem o auxílio destas tecnologias e, assim, 

possibilitando combinações diversas.
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Figura 48.  

À esquerda: Estrutura 
do pavilhão modelada 
tridimensionalmente. 

À direita: modelo 
físico montado após 

corte das peças à  
laser, São Carlos, 

2012. Fonte: nomads.
usp, 2012.

A interdisciplinaridade surge como uma necessidade intrínseca ao processo de  

projeto Slice, uma vez que em processos cibernéticos de segunda ordem  

observadores de disciplinas variadas fazem parte dos sistemas observados. Esta 

visão de que o processo é interdisciplinar surge como uma consequência das 

emergências de aspectos estruturais ocorridas na primeira etapa. 
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Figura 49. À esquerda: Estru-
tura do pavilhão modelada 
por software de modelagem 
tridimensional Rhinoceros com 
plug-in de algoritmo genera-
tivo Grasshopper. À direita: 
Estrutura do pavilhão Slice em 
escala 1:2 , São Carlos, 2012. 
Fonte: nomads.usp, 2012.

Observou-se nesta ação que o seu princípio de organização é comparável aos dos 

sistemas vivos, em que o controle ocorre no sentido de baixo para cima e o seu 

desenvolvimento de dentro para fora, ou seja, o projeto inicia-se pelas relações dos 

sistemas e dos parâmetros e não pela priorização inicial da busca de uma forma. 

Com isso, o arquiteto deixa de coordenar o processo de cima para baixo e passa a 
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ser um facilitador entre todos os indivíduos envolvidos no processo. A relação entre 

os intervenientes torna-se de troca e conversação a uma solicitação de proposta. 

(DUBBERLY, 2008, p. 3).

O desenho esquemático da figura 50 representa as relações de organização,  

retroalimentação e emergência entre os sistemas envolvidos na ação Fabricação 

Digital. 

Figura 50. Desenho esquemático das inter-relações de sistemas envolvidas no processo de projeto do experi-
mento SLICE. Fonte: Elaborado pela autora, 2013,
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O OBJETIVO 1 é influenciado pelas relações provenientes das inter-relações entre 

moradores, arquitetos, prefeitura, indústrias, fatores abióticos e ecossistema, ou 

seja, pelos observadores, denominado sistema maior. Estas interações direciona-

ram para algumas tomadas de decisões, como, por exemplo, ser uma cobertura 

estável, temporária e que tenha material e mão-de-obra fornecidos pela indús-

tria local, respeitando questões ecológicas ambientais, em relação ao equilíbrio  

transporte/distância. Estes eram os dados de entrada invariáveis no processo  

projetual. As variáveis surgiam à medida que os sistemas eram revistos, combina-

dos e comparados. 

O OBJETIVO 2 é consequência das emergências resultantes da soma das relações 

do OBJETIVO 1 com as do sistema maior. Ciclos retroalimentam todo o processo, 

contribuindo com a dinâmica, evolução e equilíbrio das relações entre os sistemas 

e entre os elementos de entrada do processo projetual.

A intenção era de que este ciclo evolutivo se repetisse em outros ciclos, após a 

instalação do pavilhão. Com o acompanhamento dos moradores no processo de 

produção, estes estariam aptos a reproduzir este pavilhão temporário e montá-lo 

em outras partes do conjunto habitacional, gerando relações e possibilidades não 

previstas, de modo que estas relações poderiam originar novas variadas propostas, 

retomando o trabalho e a participação colaborativa não só do arquiteto, mas dos 

moradores, da indústria e da prefeitura.

Este experimento traz, portanto, relações com a teoria da cibernética e com os 

processos da biologia em termos de dinamismo, comportamento, organização e  
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ciclos de retroalimentação presentes nas relações dos seus componentes e dos 

sistemas envolvidos, uma vez que os processos projetuais paramétricos foram  

utilizados como método do seu desenvolvimento. 

Segundo a definição de design paramétrico, para o Prof. Dr. Arquiteto Javier 

Monedero114: “Design paramétrico é, em certo sentido, um termo bastante restrito; 

isso implica a utilização de parâmetros para definir uma forma em que o que está 

realmente em jogo é a utilização de relações.”115 (MONEDERO, 1997, p. 4. Tradução 

nossa)

Da mesma forma o arquiteto Branko Kolarevic116 aprofunda a questão das relações 

no design paramétrico: 

No design paramétrico são os parâmetros de um projeto particular que 
são declarados e não a sua forma. Ao atribuir valores diferentes para os 
parâmetros, diferentes objetos ou configurações podem ser facilmente 
criados. As equações podem ser utilizadas para descrever as relações 
entre objetos, definindo assim uma geometria associativa, ou seja, “o 
componente de geometria é mutuamente ligado” (Burry 1999). Dessa 
forma, as interdependências entre os objetos podem ser estabelecidas,

114   Francisco Javier A. Monedero Isorna: é doutor em arquitetura e professor do Departamento de 
Expresión	Gráfica	Arquitectónica,	da	Universidade	Politécnica	da	Catalunya.	Disponível	em:	<http://cumincad.
scix.net/data/works/att/4cce.content.pdf> Acesso em: 22 ag 2014. Tradução nossa. 
115   Do inglês: Parametric design is, in a sense, a rather restricted term; it implies the use of parameters 
to define a form when what is actually in play is the use of relations.
116	 		 Branko	 Kolarevic	 é	 arquiteto,	 mestre	 em	 Estudo	 de	 Design	 e	 doutor	 em	 Design,	 ambos	 pela	
Universidade de Harvard, EUA. Ensina na área de Supervisão de Projeto de Design, Design Integrado e é 
co-diretor	do	Laboratório	de	Design	 Integrativo	(LID)	na	Universidade	de	Calgary,	no	Canadá.	Lecionou	em	
diversas universidades do mundo sobre o uso das tecnologias digitais na concepção e produção. (Tradução 
nossa). Disponível em: < http://evds.ucalgary.ca/profiles/branko-kolarevic> Acesso em: 22 ago 2014. 
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e definido o comportamento dos objetos sob transformações.117  
(KOLAREVIC, 2000, p. 4. Tradução nossa)

Assim, de acordo com o argumento dos arquitetos Javier Monedero e Branko  

Kolarevic, o parametricismo em projeto de arquitetura estabelece relações entre os 

parâmetros, sendo que estes estão todos interligados, ou seja, a modificação de um 

parâmetro acarreta na alteração dos demais, conjuntamente. Estas ações permitem 

que seja previamente notado o comportamento dos elementos que compõem 

o objeto projetado, como performance estrutural, materialidade, entre outros. 

Além disso, neste complexo sistema de relações pode-se fazer uma analogia com a  

autopoiese dos processos biológicos no momento em que parâmetros de  

elementos são modificados, sem que as suas relações sejam alteradas.

O mesmo ocorre com os procedimentos de fabricação digital, os quais seguem a 

mesma lógica do projeto paramétrico. Informações paramétricas do projeto são 

lidas pelas máquinas em forma de informações numéricas, para que modelos  

construtivos sejam produzidos com precisão, criando assim uma ligação direta  

entre projeto e produção, ambos digitais. (KOLAREVIC, 2009). Este processo do  

projeto à produção pode ser visualizado nas figuras de 51 a 56, de modo a  

representar as suas etapas, quando o experimento SLICE foi desenvolvido.

  
117   Do inglês: In parametric design, it is the parameters of a particular design that are declared, not 
its shape. By assigning different values to the parameters, different objects or configurations can be easily 
created. Equations can be used to describe the relationships between objects, thus defining an associative 
geometry, i.e., the “constituent geometry that is mutually linked” (Burry 1999). That way, interdependencies 
between objects can be established, and objects’ behavior under transformations defined.
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Figura 51.  
Desenvolvimento do  
processo criativo do 

SLICE com modelagem 
tridimensional em 

software Rhinoceros e 
interação de algoritmos 

generativos, por meio de 
pulg-in Grasshopper.  

Fonte: nomads.usp, 
2012.

Figura 52.  
Desenvolvimento de 

modelos reduzidos: À es-
querda: Planificação dos 

elementos estruturais, 
em escala reduzida, por 
meio de software Auto-
Cad. À direita: Corte das 
peças, em papel cartão, 

por meio de máquina 
de corte à laser. Fonte: 

nomads.usp, 2012.

        
Figura 53. Análise do  

comportamento do  
material. À esquerda: 
Modelo do SLICE em 
escala reduzida, em 

papel cartão. Ao centro: 
Teste do comportamento 

do material em PVC. 
À direita: Teste do 

comportamento do 
material em chapa de 

aço galvanizado. Fonte: 
nomads.usp, 2012.
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Figura 54. Processo industrial. À  
esquerda: Planificação das peças em 

software próprio da máquina de corte. 
Ao centro: Corte das chapas de aço  

galvanizado. À direita:  Separação da 
peças em chapas de aço galvanizado. 

Fonte: nomads.usp, 2012.

  

Figura 55. À esquerda e ao centro:  
Processo de montagem do SLICE no  

workshop 1. À direita: SLICE parcialmente 
montado na sede do grupo nomads, em 

escala 1:1. Fonte: nomads.usp, 2012.

   

Figura 56. À esquerda e ao centro: 
Processo de montagem do  

SLICE no workshop 2. À direita: 
modelo SLICE em escala 1:2. Fonte: 

nomads.usp, 2012
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A inter-relação entre processo e produção digitais paramétricos dinamizam o  

sistema projetual arquitetônico, à medida que vários ciclos de retroalimentação 

ocorrem de modo instantâneo, tornando possível que emergências ocorram. Com 

isto, ajustes podem ser feitos por meio de manipulação dos parâmetros para o 

aperfeiçoamento das propostas arquitetônicas. 

2.2.4 A questão da inovação nos estudos de caso

Confrontando os estudos de caso analisados com as definições de inovação podem-

se considerar alguns pontos de destaque em ambos os projetos.

Quando um processo de projeto é desenvolvido colaborativamente e inter ou 

transdisciplinarmente, as chances de ampliação de possibilidades aumentam em 

relação a um processo planejado apenas por especialistas da área. Observações  

distintas de campos disciplinares diferentes e complementares ao processo projetual  

podem promover mudanças no modo de observação de um problema. Em  

ambos os casos estudados foi detectada a importância da participação colaborativa e 

transdisciplinar. No caso do projeto Fun Palace, efetivamente houve a participação e  

interação, desde o início do processo, de diversos profissionais, como arquite-

tos, ciberneticistas, dramaturgos, sociólogos entre outros. Apesar do espaço não 

ter sido construído, a sua proposta inovadora, no sentido programático, foi alvo 

de referência em diversos projetos construídos posteriormente, como o Centro  

Georges Pompidou em Paris, França (1976), por exemplo. No caso do experimento 

Slice, o trabalho colaborativo com todos os intervenientes do processo projetual 

conduziu ao desenvolvimento de relações que mudaram a visão do modo como 
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elas ocorrem, não só do ponto de vista dos estudantes e arquitetos pesquisadores 

em relação ao processo projetual, como também do ponto de vista da indústria 

local com os profissionais de construção civil e da visão dos arquitetos perante os 

usuários e moradores do conjunto habitacional. 

No caso dos arquitetos, em relação ao processo projetual, detectou-se que o  

trabalho colaborativo incentiva a interdisciplinaridade pela facilidade de inter-rela-

ções e interlocuções proporcionadas pela tecnologia computacional de software e  

hardware. As emergências surgidas frente aos problemas estruturais e materiais, 

que se mostravam no primeiro protótipo, do primeiro workshop, permitiram incluir 

na segunda etapa, de modo interdisciplinar, engenheiros de materiais e estruturais, 

não somente para a resolução dos problemas que ficaram evidentes na primeira 

fase, mas como aperfeiçoamento de processo. Observou-se também que os pro-

gramas computacionais e as máquinas de fabricação digital não funcionam como 

ferramentas de representação, mas como parte integrante do processo criativo. 

Neste sentido houve uma inovação, sob o ponto de vista da mudança, em relação 

ao modo de se desenvolver projeto de arquitetura. 

Já na indústria, a interação entre processo e produção ampliou a visão do  

industrial em relação a sua área de atuação, uma vez que este profissional trabalha 

geralmente com a produção de elementos de comunicação visual. Tanto arquitetos 

como a equipe da indústria observaram que o mercado da construção civil também 

poderia ser atendido, ampliando o seu nicho de mercado. 
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Em relação aos moradores: houve a intenção dos arquitetos de mudar a par-

ticipação deste público dentro do contexto do desenvolvimento arquitetônico,  

passando de clientes/usuários para coautores do processo de projeto e produção 

de arquitetura, já que a proposta era incorporá-los colaborativamente no processo, 

cada qual com as suas singularidades. Criava-se assim um processo evolutivo em 

constantes adaptações e organizações, fruto das emergências de inter-relações não 

só de projeto arquitetônico, como ocorreu mais intensamente, mas também sociais 

e culturais, interferindo diretamente no resultado final da proposta projetual do 

pavilhão.

O trabalho colaborativo em ambos os casos caminhou para a promoção de  

transformações sociais e culturais. As transformações ambientais seriam decorrentes  

destas duas outras sob o ponto de vista da ecologia humana.

Outro ponto a ser destacado sobre a inovação nestes estudos de caso é o desen-
volvimento do projeto iniciar seu processo pelas relações existentes dentro e fora 
dele e não pela busca de um resultado formal. A forma e a solução programática 
surgiram como consequência das relações. Este processo se inicia de baixo para 
cima, assim como nos sistemas vivos em que as relações, auto-organização e  
interações de processos lhes configuram uma identidade. Os processos de  
projeto, de ambos estudos de caso, tinham como preocupação as emergências  
decorrentes das diversas interlocuções que fazem surgir possibilidades ao longo do seu  
desenvolvimento. De acordo com estas, ocorre o ajuste do sistema. Caso houvesse 
uma forma já preestabelecida a ser alcançada, é provável que não houvesse tanto 
espaço para mudanças e consequentes variedades das inter-relações ocorridas,  
sobretudo entre diversas disciplinas e universos sociais distintos.
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As tecnologias computacionais surgem nestes casos estudados como parte do  

processo criativo; não de maneira metafórica, mas como participantes ativas e 

reais, próximas dos processos da biologia. No caso do Fun Palace, a tecnologia  

enfatiza e facilita o evento da auto-organização espacial. Com sistemas com-

putacionais mais os dados de entrada, novas possibilidades de arranjos do plano  

arquitetônico seriam traçadas, considerando as preferências dos usuários como  

dados de entrada. No caso do Slice, o projeto por meio dos algoritmos, mais 

os dados de entrada e processo de produção direcionaram para a melhor  

performance estrutural, apontando as possibilidades coerentes e incoerentes. 

Neste caso a inovação não surgiu apenas com o uso da tecnologia computacional, 

mas com as inter-relações dos sistemas como um todo, sendo que a tecnologia 

contribuiu para que novas relações ocorressem.

Segundo o arquiteto John Frazer: 

O objetivo de uma arquitetura evolutiva é alcançar no ambiente  
construído o comportamento simbiótico e equilíbrio metabólico  
característicos do ambiente natural. (…) Conceitos arquitetônicos são  
expressos como regras generativas de modo que a sua evolução pos-
sa ser acelerada e testada. As regras são descritas em uma lingua-
gem genética que produz um roteiro de códigos de instruções para o  
formulário de geração de forma.118 (FRAZER, 1995, p. 9. Tradução nossa)

Os processos de projeto dos estudos de caso se assemelham às propostas da ar-

quitetura evolutiva, que respondem às mudanças de comportamento de acordo 
118   Do inglês: The aim of an evolutionary architecture is to achieve in the built environment the symbiotic 
behaviour and metabolic balance that are characteristcs of the natural environment. (…) Architectural 
concepts are expressed as generative rules so that their evolution may be accelerated and tested. The rules are 
described in a genetic language which produces a code-script of instructions for form-generation.
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com o ambiente (nestes casos, o social, o cultural e o ecológico). O projeto Fun 

Palace foi uma antecipação aos conceitos arquitetônicos evolutivos a que John 

Frazer faz referência, em que regras iniciais de projeto são adotadas e, por meio 

de sensores, são coletados dados variados de saída, correspondentes à opinião de 

cada usuário. A inter-relação do conjunto de dados fixos de entrada com os dados 

dinâmicos de saída compõe um processo que pode ser testado, ajustado e orga-

nizado constantemente, caracterizando-o como um processo projetual evolutivo, 

em busca de soluções programáticas dinâmicas. Já no caso do Slice, o projeto é 

desenvolvido por meio de códigos generativos, como instruções para que variadas 

relações sejam experimentadas e formas geradas. Ambos desenvolvidos em simbi-

ose com o ambiente social.

2.3 Emergência como inovação

De que maneira a inovação se faz presente no atual momento da arquitetura? 

Como promover emergência para suscitar a inovação? De emergências podem 

surgir inovações como forma de contribuição para a arquitetura? Estas perguntas 

surgem à medida que se entrelaçam e inter-relacionam os processos dos sistemas 

vivos com processos de projeto em arquitetura, no sentido de processos que se 

organizam, retroalimentam e evoluem.

De acordo com a afirmação do arquiteto Tom Wiscombe (2006, p.3), os sistemas 

arquitetônicos mudaram de um sistema autoritário e isolado para um sistema de 
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trocas de tecnologia, conhecimentos entre diversas disciplinas e materialidades 

em diversas áreas da indústria. Segundo o arquiteto (2006, p.5): “Processos não- 

lineares, emergentes criam inovação e novidade desproporcionais aos seus  

dados de entrada e muitas vezes aplicações que estão fora da trajetória original.”119 

(Tradução nossa). Nota-se, então, que a inovação é decorrência das mudanças ocor-

ridas em processos de projeto arquitetônico, provenientes de emergências destes 

processos não-lineares, os quais não só ampliam a rede dos intervenientes no  

desenvolvimento arquitetônico, inter-relacionando-os, mas geram conhecimento e 

transformação de todo o processo uma vez que os interesses são divergentes.

Segundo o ciberneticista Paul Pangaro (2008, p.2): “Sobre a emergência, existem 

poucos espaços no processo de inovação em que resultados inesperados podem 

ser reconhecidos.”120 (Tradução nossa) 

De acordo com o argumento de Pangaro, pode-se dizer que o arquiteto deva estar 

atento tanto durante todo o processo de projeto, quanto após a sua implemen-

tação, para que possíveis emergências possam ser identificadas e reconhecidas 

como boas ou ruins, produtivas ou não, inovadoras ou não, como exemplificadas na  

figura 57. 

119   Do inglês: Non-linear, emergent processes create innovation and newness out of proportion to their 
inputs, and often applications which lie outside the original trajectory.
120  Do inglês: Regarding emergence, there are a few places in the process of innovation where 
unexpected results can be recognized.



181

 
 

Figura 57. Tráfego urbano na  
Nigéria. Emergência negativa decor-
rente do trânsito em centro urbano 

na Nigéria. O fluxo se organiza de 
maneira caótica. Fonte: <https://

sites.google.com/a/burltwpsch.org/
alex-marshall/chapter-12> Acesso 

em: 26 ago. 2014.

As emergências podem surgir no momento do desenvolvimento de um processo 

que busca a inovação e elas podem ser cruciais para o seu direcionamento. Pode 

também ocorrer das emergências serem consequências de um processo inova-

dor, que serão somente percebidas quando a obra estiver implementada, como  

exemplificado na figura 58 . 

  

 
 
Figura 58. Projeto High Line em Nova Iorque, 2002-2014, dos arquitetos James Corner Field  
Operations (Líder do projeto), Diller Scofidio + Renfro, e paisagista Piet Oudolf. Nesta área circula-
vam trens e estava desativada desde 1980. Em 1999 formou-se um grupo sem fins lucrativos chamado  
Amigos da High Line, em prol deste local sob ameaça de demolição, com a proposta de preservação da  
estrutura histórica por meio de um parque público elevado. O parque público estende-se de um local agradável 
de passagem para um local de atividades culturais escolares, eventos culturais públicos e comércio. Fonte:  
<http://www.thehighline.org/> Acesso em: 26 ago. 2014.
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Portanto, diz-se que o arquiteto deve estar atento ao que propõe no momento 

do processo, para que não haver tantas consequências inesperadas e negativas e, 

para que uma emergência possa levá-lo a uma nova compreensão. As tecnologias 

computacionais atuais contribuem para que as emergências sejam visualizadas com 

mais facilidade.

Aos olhos do arquiteto Stanley Mathews, do processo cibernético do projeto Fun 

Palace poderiam emergir consequências sociais drásticas, como, por exemplo, ser 

um espaço de controle social. Porém, esta é uma visão analisada por ele no ano de 

2006, fora do contexto social e cultural da época do desenvolvimento do projeto. 

Para os profissionais envolvidos com o projeto, em 1964, num contexto de mudan-

ças sociais profundas, esta era uma proposta inovadora, em que tais processos pro-

jetuais juntamente com a tecnologia seriam catalisadores do controle da opinião da 

população como forma de contribuir com a produção de pensamento. (MATHEWS, 

2006 apud LITTLEWOOD, 1964, p. 46). Para os envolvidos num projeto, a visão de 

consequências futuras é, na maior parte das vezes, positiva. Assim, como neste 

caso, as possíveis emergências negativas poderiam não ter sido percebidas durante 

o seu desenvolvimento, pelo fato de a equipe não ter conhecimento das emergên-

cias que os processos dinâmicos podem possibilitar, e por realmente não terem 

notado uma possível emergência durante o processo projetual, sendo detectadas, 

talvez, somente após ter sido concretizado.

O caso do Slice, considerado um processo inovador no sentido da transformação, 

como já mencionado, produziu algumas emergências que foram perceptíveis à 

equipe de arquitetos pesquisadores, como, por exemplo: as ações realizadas por 
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cada um dos envolvidos no sistema acarretaram alterações em todo o conjunto, 

reverberando novas relações, como o envolvimento de engenheiro estrutural e de 

materiais no segundo workshop, e direcionamentos, como a definição do material 

e do tipo de estrutura adotada. Os reflexos da ação produzidos na indústria foram 

perceptíveis, uma vez que seus funcionários notaram a sua capacidade de atender 

o mercado da construção civil. Por meio de emergências ocorridas durante o desen-

volvimento do pavilhão e após a conclusão do processo, notou-se que estudantes 

não só de arquitetura, mas de outras disciplinas deveriam ter sido convidados a 

participar desde o seu início, a fim de se propor um processo transdisciplinar. E, por 

fim, as inter-relações produzidas entre alunos, pesquisadores e os moradores do 

conjunto habitacional retroalimentaram não somente o processo de projeto, mas 

também o ensino e a pesquisa, resultando deste processo a publicação de artigos e 

a produção de um livro121 pelo grupo nomads.usp.

De acordo com o argumento de que nem toda emergência pode ser considerada 

uma inovação à medida que não amplia possibilidades e não traz mudança aos 

processos de projeto, quando se trata de processos com sistemas organizaciona-

lmente abertos, estes sugerem a inclusão do imprevisto e do indeterminado, já 

que envolvem a participação de outros sistemas. A abordagem sistêmica identifica 

qualidades nos comportamentos inesperados dos seus elementos participantes, 

que surgem em resposta aos estímulos recebidos durante o processo, além da 

emergência de soluções inovadoras. Para que os objetivos gerais propostos não  

sejam comprometidos pelas possíveis emergências que surjam é importante que 

121	 		 Org.Nomads.USP.	territórios	Híbridos.	Ações	culturais,	espaço	público	e	meios	digitais.	Instituto	de	
Arquitetura e Urbanismo de São Carlos: São Carlos, 2013.
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haja esta abertura, desde que todos os envolvidos tenham clareza e o  

entendimento sistêmico da proposta.

Portanto, durante o desenvolvimento do processo de projeto, emergências estão 

suscetíveis a ocorrer em sistemas abertos, e destas emergências, inovações podem 

despontar. Esta análise é argumentada por Charles Jencks: 

No entanto, qualquer bom arquiteto também sabe que a chave para 
um grande edifício é se aproveitar das surpresas - ambas negativa e 
positiva. Deve haver uma emergência imprevisível num edifício cria-
tivo, ou cidade e que leva às duas consequências. Por fim, não há um  
programa mais curto ou modelo menor que o edifício em si e, segun-
do, para explorar conjuntos surpreendentes, o arquiteto deve prestar  
muita atenção ao processo. Se a sorte favorece a mente preparada, 
então a emergência favorece aqueles que estão atentos ao acaso. 
Grande arquitetura explora a casualidade.122 (JENCKS, 1997, p. 63. 
Tradução nossa)

Podem surgir insights de possíveis combinações inovadoras após o projeto ter sido 

concluído e implementado. No entanto, seria somente possível confirmá-las antes 

da sua implementação, ainda em fase de projeto, experimentando-as.

Segundo o arquiteto Lars Spuybroeck (2010, p. 272): “O novo não surge do nada, 

nem mesmo de um estado totalmente móvel; ele surge a partir do que já está  

122  Do inglês: Yet any good architect also knows the key to a great building is taking advantage of 
surprises - both negative and positive. There must be an unpredictable emergent in a creative building, or 
city, and that leads to two consequences. In the end, there is no shorter program or smaller model than 
the building itself and, secondly, to exploit surprising wholes, the architect must pay close attention to the 
process. If fortune favours the prepared mind, then emergence favours those who watch for serendipity. Great 
architecture exploits accident.
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organizado”. Este argumento remete aos sistemas vivos auto-organizáveis, discuti-

dos na primeira parte deste capítulo. Sistemas vivos buscam ordem e organização, 

num processo estável de interações e variações de baixo para cima e a partir destes  

processos organizados surge o novo. 

Ao relacionar este argumento do novo em sistemas vivos combinado com as  

tecnologias paramétricas e algorítmicas, as quais são processuais e interati-

vas, pode-se sugeri-las como sendo um método incorporado aos processos de  

projeto, que têm a capacidade de se aproximar da realidade dos processos dos  

sistemas vivos.  Estas tecnologias trabalham por meio de regras e compactuam com as  

estruturas topológicas existentes nos seres vivos, ou seja, têm a capacidade de se 

transformar e variar e, destas emergências, pode despontar algo novo.

Considerações 

A Cibernética de Segunda Ordem com o cerne nos sistemas biológicos  

demonstrou que os processos de projeto em arquitetura, sendo analisados como  

sistemas observados, tornam-se processos geradores de ciclos de retroalimentação de  

informações, num continuum evolutivo. Neste ciclo, considerado aberto, as  

imprevisibilidades provenientes destes duplos ciclos ampliam o sistema sob a 

ótica da variedade tanto de tomadas de decisões, quanto das possibilidades de  

processos em si, levando ao surgimento de processos e propostas ainda não  

experimentados e permitindo a escolha das opções mais adequadas. 
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Ao mesmo tempo, as tecnologias computacionais funcionam como amalgamado-

ras destes ciclos, aproximando-se do modo como são processadas as informações 

em sistemas vivos, favorecendo verificações e otimização do processo de projeto, 

no sentido de agilizar e organizar um grande número de informações geradas pelo 

sistema e torná-las visíveis, para que possam ser destacadas, excluídas e inter-rela-

cionadas de modo a promover inovação.

A novidade está no modo como a arquitetura e seus processos de projeto são  

desenvolvidos. Uma vez concebida diretamente como espaço, estrutura e forma, 

agora, com a cibernética relacionada aos sistemas vivos e com uma tecnologia  

computacional paramétrica e algorítmica, passa-se a concebê-la como um ambiente 

de informações da construção, sendo que uma arquitetura que promove inovação 

é aquela que trabalha seus processos de modo colaborativo e participativo através 

da contribuição dinâmica e integradora das visões divergentes de diversos atores. 

Com isso, uma rede de emergências pode criar novas e complexas coerências não 

previstas, tornando a inovação possível de ser alcançada.

O capítulo propõe, deste modo, uma discussão que amplia a compreensão da  

necessidade de incluir a biologia, do ponto de vista cibernético, como uma das 

áreas do conhecimento aplicáveis em processos de projeto e produção do espaço 

construído. Espera-se, assim, que as inter-relações dos processos biológicos com os 

processos de projeto da arquitetura auxiliem as interpretações das complexidades 

dos parâmetros envolvidos, podendo trazer inovações e tornando o pensamento 

sociocultural e ecológico intrínseco ao processo de projeto. Além disso, a discussão 

conduzida demonstra a necessidade de incorporação de metateorias às existentes 

no campo disciplinar da arquitetura, contribuindo com a revisão e atualização dos 

processos de projeto de arquitetura.
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Introdução

O capítulo 2 [Biologia do ponto de vista da Cibernética: emergência e inovação 
em processos de projeto de arquitetura] apontou a Cibernética como base teórica 

propulsora de emergências em processos de projeto. A metateoria ampliou o cam-

po do conhecimento em relação às possibilidades de inter-relações entre sistemas 

diversos no âmbito dos processos.  Demonstrou também a necessidade de incorpo-

ração desta teoria ao se analisar e desenvolver processos de projetos em arquitetu-

ra inter-relacionados com processos biológicos, a fim de atender e compreender as 

complexidades do fazer projeto na contemporaneidade. Além disso, procurou con-

tribuir para a premissa do capítulo 3, com o embasamento de informações teóricas, 

para posterior compreensão das relações ocorridas quanto à aplicação de proces-

sos e produção ao se utilizarem as tecnologias computacionais. 

O capítulo 3 atém-se ao fazer, embora saiba-se que teoria e prática estejam  

intrincadas. Pretende-se discutir de que modo a prática em processos de projeto se 

faz, de acordo com a teoria da cibernética junto com o modus operandi da biolo-

gia, e por quais meios e suportes tecnológicos computacionais é possível explorar 

a emergência e a ecologia sob os domínios da sustentabilidade em processos de 

projeto inter-relacionados com os processos da biologia.
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O algoritmo123, mediado por tecnologia computacional, é introduzido para análise 

e mapeamento dos fluxos de informações no desenvolvimento de processos de 

projeto, uma vez que ele funciona como estratégia para resolução de problemas 

parcialmente conhecidos, por meio da exploração de caminhos possíveis e não  

possíveis, apontando grande variedade de combinações. (TERZIDIS, 2006, p. 15)

Uma vez que estudos dos processos biológicos já se utilizam de simulações com-

putacionais como métodos de análises evolutivas e que o algoritmo genético124 é a 

base computacional aplicada para tais análises (DE LANDA, 2001, p. 1), pretende-se 

aprofundar nas investigações da prática dos processos de projeto associados aos 

processos da biologia, através das premissas dos algoritmos genéticos, os quais 

aproximam os processos de projeto arquitetônicos aos processos da biologia, com 

simulações aplicadas à biologia e à computação, corroborando, por consequência, 

com o pensamento ecológico em sua extensão social e ambiental.

A estratégia metodológica está direcionada para a construção de um pensa-
mento ecológico socioambiental a partir da análise dos algoritmos aplicados em  
processos de projeto da arquitetura contemporânea, mediados pelas tecnologias  
computacionais atuais, além de serem exploratórios e facilitadores da estrutu-
ração destes processos. Estas estratégias se alicerçam em estudos de casos que  
apresentam conexões com os processos projetuais mediados por algoritmos e que 
incorporam as tecnologias computacionais tanto em seu desenvolvimento quanto 
em sua produção.
123	 	 	“Um	algoritmo	é	um	procedimento	para	resolver	um	problema	em	um	número	finito	de	passos	
lógicos	usando	operações	se-então-senão	(if-then-else)”.	(TERZIDIS,	2006,	p.	xii.	Tradução	nossa)
124	 	 	 “O	 algoritmo	 genético	 é	 um	 processo	 que	 simula	 comportamento	 e	 adaptação	 de	 soluções	
candidatas de uma população ao longo do tempo, à medida que gerações são criadas, testadas e selecionadas 
através	do	acasalamento	repetitivo	e	mutação”.	(TERZIDIS,	2006,	p.	143.	Tradução	nossa)
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Assim, o capítulo 3 tem como objetivo principal discutir os processos de projeto que 

se relacionam com os processos da biologia a partir do ponto de vista da tecnolo-

gia computacional. Para isso, baseia-se inicialmente nas premissas da metodologia 

algorítmica aplicada em arquitetura, para depois discutir a relevância do algoritmo 

genético como método criativo análogo aos fluxos biológicos.

O capítulo está dividido em quatro partes com o objetivo de abordar sua temática 

no âmbito da pesquisa e da prática. A primeira parte, 3.1 Diálogos exploratórios 
entre processo de projeto inter-relacionados com a biologia e a lógica computa-
cional algorítmica, se dedica à compreensão da lógica algorítmica aplicada em  

processos de projeto, com análises críticas e comparativas aos processos da  

biologia, a fim de gerar reflexões e embasamento para a seleção e apresentação de 

centros de pesquisa e projetos envolvidos com esta temática a serem discutidos na 

próxima parte. 

A segunda, 3.2 Transmissão da lógica computacional algorítmica em processos 
de projeto, tem como objetivo destacar três importantes centros de pesquisas e 

seus laboratórios nas áreas de artes, arquitetura e problemáticas urbanas, a fim 

de refletir sobre as diversas abordagens e possibilidades de estudo e aplicação de 

meios digitais algorítmicos em processos de projeto sob a ótica da cibernética e da 

biologia.

A terceira parte, 3.3 Prática e simulação: processos de projeto baseados na lógica 
computacional algorítmica, procura mapear três experiências em processos de 

projeto de arquitetura na contemporaneidade, mediados por tecnologias computa-
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cionais com base nos algoritmos, que sinalizam uma abordagem cibernética similar 

aos processos da biologia, onde as relações dos fluxos de informações nos proces-

sos tornam-se sensíveis.

Por fim, a última parte, 3.4 Algoritmo genético em processo de projeto, está dire-

cionada à compreensão e às análises críticas das tecnologias e metodologias que 

se aproximam dos processos da biologia evolutiva, por meio dos algoritmos gené-

ticos. Pretende-se entrelaçar a teoria com a prática a fim de gerar uma discussão 

crítica a processos de projeto mediados por meios digitais, por meio das seguintes 

abordagens: 1) a definição do algoritmo genético e sua transposição em processos 

de projeto de arquitetura, com reflexões geradas a partir das análises resultantes 

das experiências desenvolvidas no laboratório de pesquisa do Genetic Architecture  
Research Group, da Universidade Internacional da Cataluña (UIC); 2) o estudo de 

caso em que a biologia viva e algoritmos genéticos computacionais são aliados e 

aplicados aos processos de projeto em arquitetura e 3) a introdução das carac-

terísticas da arquitetura genética em processos de projetos digitais, com base em 

entrevista realizada com o arquiteto, historiador e diretor da UIC, Prof. Dr. Alberto 

Estévez, a fim de confrontá-las com as análises realizadas anteriormente.

3.1 Diálogos exploratórios entre projetos digitais inter-relaciona-
dos com a biologia e a lógica computacional algorítmica

As interlocuções entre processo de projeto digital e a lógica computacional algorít-

mica se apoiam na própria natureza da computação algorítmica que tem caráter 

exploratório do indeterminado, buscando nos processos da biologia evolutiva  
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técnicas análogas de hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação, 

indo além das características apenas de busca.

Observando-se os processos biológicos, processos exploratórios contínuos se de-

frontam, dos quais emergem qualidades sendo que as melhores sobreviverão. Não 

se trata da busca da melhor solução, mas daquela que resiste às transformações 

do meio. Porém, diferentemente dos processos biológicos, nos quais as evoluções 

e variedades ocorrem em tempo indeterminado, nos processos de projeto o tem-

po parece ser concebido como restrito.  (FRAZER, 2002, p.254). Estes processos 

a que Frazer se refere são aqueles que não possuem uma dinâmica evolutiva no 

sentido de se modificarem mesmo depois da obra concluída. Então, os algoritmos 

contribuem para a otimização dos processos, promovendo grande quantidade de 

variações em tempo reduzido e determinado, como demonstrado na figura 59. 
 

Figura 59. Evolutionary Spatial Subdivision, Sean Ahlquist, Moritz Fleischmann, 2008, AA Emergent  
Technologies and Design. Baseado no simples princípio de subdivisão volumétrica, este algoritmo evolui em 
complexas relações com o invólucro do edifício entre distribuições de locações programáticas, espaços vazios 
e volumetria geral articulada. A capacidade é determinada através da geração de múltiplas populações geomé-
tricas via condições de articulação espacial interna, externa e adjacências programáticas.125 (Tradução nossa). 
(Fonte: MENGES, A. e AHLQUIST, S., 2011, p. 22-23)

125  Do inglês: Based upon a simple principle of volumetric subdivision, this algorithm evolves complex 
relationship within a prescribed envelope between distributions of programmatic allocations, spacial voids and 
overall articulated massing. Fitness is determined trough the generation of multiple geometric populations via 
conditions of external and internal spatial articulation and programmatic adjacencies.
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A argumentação de Frazer faz sentido para os processos de projeto digital que não 

possuem em sua composição elementos vivos. Quando se trata de processos de 

projeto de arquitetura genética biológica, os quais inter-relacionam seres vivos 

com a obra, estes passam a ser tratados como uma arquitetura que emerge em  

constante evolução, ou seja, sem um tempo definido para o processo ser finalizado. 

As características e conceitos da arquitetura genética biológica serão tratados com 

mais detalhes na parte 3.4.3 Arquitetura genética: características em processos de 

projetos digital.

Outro paralelo que pode ser traçado entre a biologia evolutiva e o processo de 

projeto paramétrico desenvolvido por algoritmo genético é a variedade da forma 

gerada dada pelos códigos inseridos e instâncias derivadas. Segundo o arquiteto 

Peter Trummer126, as aproximações da arquitetura com a biologia evolutiva podem 

ocorrer sob os conceitos de genótipo e do fenótipo. Para que se compreendam 

melhor estas duas terminologias, têm-se as definições dadas pelo biólogo evolutivo 

Ernst Mayr (1904-2005)127: 

126  Peter Trummer: é austríaco, arquiteto e pesquisador formado pela Universidade Técnica de Graz, 
Áustria.	 Mestre	 pela	 Universidade	 Tecnica	 de	 Graz	 por	 Günther	 Domenig	 e	 pós-graduado	 pelo	 Instituto	
Berlage, em Amsterdã. Desenvolve seu doutorado em “population thinking in architecture”. Atualmente é 
professor	e	chefe	do	Instituto	de	Desenho	Urbano	e	Planejamento	Territorial	da	Universidade	de	Innsbruck	
Trabalhou	 como	 arquiteto	 no	 UnStudio	 é	 palestrante	 e	 convidado	 como	 crítico	 pelo	 Instituto	 Berlage,	
Architectural Association (AA) em Londres, Universidade de Artes Aplicadas de Viena, Institute for Advanced 
Architecture of Catalonia (IAAC) em Barcelona, Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc), em Los 
Angeles e pela Universidade Rice, em Houston. (Tradução nossa) Disponível em: <http://www.design.upenn.
edu/people/trummer_peter> Acesso em: 18 jun. 2014.
127	 	 Ernst	Walter	Mayr	(1904-2005):	alemão,	foi	um	dos	principais	biólogos	evolucionistas	do	século	XX	
e doutor em Ornitologia pela Universidade de Berlim. Ele também foi um taxonomista de renome, explorador 
tropical,	ornitólogo	e	historiador	da	ciência.	Seu	trabalho	contribuiu	para	a	revolução	conceitual	que	levou	
à	 síntese	 evolutiva	 moderna	 da	 genética	Mendeliana,	 e	 evolução	 Darwiniana	 e	 para	 o	 desenvolvimento	
do	 conceito	 biológico	 de	 espécie.	 (Tradução	 nossa).	 Disponível	 em:	 <http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_
Mayr#Biography> Acesso em: 18 jun 2014.
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(…) material genético é o próprio genoma (haplóide) ou genótipo  
(diploid), que controla a produção do corpo de um organismo e todos 
os seus atributos, o fenótipo. Este fenótipo é o resultado da interação 
entre o genótipo e o ambiente durante o desenvolvimento. A amplitude 
da variação do fenótipo produzido por um dado fenótipo sob diferentes 
condições ambientais, é chamado de normas de reação.128 (TRUMMER, 
2011, p. 190 apud MAYR, 2001, p. 98. Tradução nossa)

Podem-se considerar então as aproximações da arquitetura quanto ao conceito de 

genótipo e fenótipo, conforme argumentação de Peter Trummer, sob o ponto de 

vista do projeto paramétrico, o qual proporciona não só a variação de objetos, mas 

a do conjunto de elementos que compõe o projeto e o modo como as geometrias 

estão inter-relacionadas por meio de códigos. As inter-relações não são apenas da 

geometria, mas das propriedades de cada geometria, como propriedades material 

e física, estas no sentido da forma + ambiente. Isto implica então variações físicas, 

conduzindo-nos a relacioná-las metaforicamente com a biologia evolutiva em rela-

ção aos genes e às formas. 

Sob o ponto de vista da lógica da computação em relação à lógica humana, o ar-

quiteto Kostas Terzidis129 (2006, p. xi) argumenta que: “(...) a computação visa emu-

128  Do inglês: (…) genetic material itself is the genome (haploid) or genotype (diplóide), which controls 
the production of the body of an organism and all of its atributes, the phenotype. This phenotype is the result 
of the interaction of the genotype with the environment during development. The amplitude of variation of 
the phenotype produced by a given phenotype under different environmental conditions is called its norms of 
reaction. 
129	 	 Kostas	 Terzidis:	 é	 engenheiro	 graduado	 pela	 Universidade	 de	 Aristotle	 na	 Grécia,	 1986;	 possui	
especialização em Arquitetura e Arquitetura Computadorizada, pela Universidade de Ohio, nos EUA, 1989 
e doutorado em Arquitetura, Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, pela Universidade de Michigan, 
EUA, 1994. Foi professor assistente na Escola de Artes e Arquitetura da UCLA, EUA e professor associado na 
Universidade de Harvard, EUA. Disponível em: <http://oldcda.design.ucla.edu/CAAD/cv/cv.html> e <http://
www.linkedin.com/pub/kostas-terzidis/7/912/334>. Acesso em: 18 junho 2014.
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lar ou estender o intelecto humano. Trata-se de racionalização, raciocínio, lógica, 

algoritmo, dedução, indução, extrapolação, exploração e estimativa.”130 (Tradução 

nossa). De acordo com o argumento de Terzidis, projetar com a computação faz 

com que os meios digitais não surjam apenas como ferramentas concretizadoras 

e executoras das ideias dos arquitetos, mas como métodos criativos aliados tanto 

às questões concretas e visíveis, quanto obscuras e indeterminadas, muitas vezes 

despercebidas durante o processo criativo, tornando-os com caráter exploratório.

De maneira clara e objetiva, Terzidis explica o algoritmo: 

Um algoritmo é um procedimento computacional para resolver um 
problema em um número finito de passos. Envolve dedução, indução, 
abstração, generalização e lógica estruturada. É a extração sistemáti-
ca de princípios lógicos e o desenvolvimento de um plano de solução 
genérica. Estratégias algorítmicas utilizam a busca por padrões repetiti-
vos, princípios universais, módulos intercambiáveis   e links indutivos.131 
(TERZIDIS, 2003/2011, p. 94. Tradução nossa).

Os processos de projeto mediados por algoritmos computacionais envolvem, então, 

a lógica de se projetar por meio de códigos inerentes ao software. Tais códigos de-

vem seguir uma regra sequencial e finita. As combinações várias deste processo po-

dem resultar em melhores ou piores opções que a sequência inicial, demonstrando, 

desta forma, uma amplitude das problemáticas a serem enfrentadas. A liberdade

130  Do inglês: (…) computation aims at emulating or extending the human intellect. It is about 
rationalization, reasoning, logic, algorithm, deduction, induction, extrapolation, exploration, and estimation.
131  Do inglês: algorithm is a computational procedure for addressing a problem in a finite number of 
steps. It envolves deduction, induction, abstraction, generalisation and structured logic. It is the systematic 
extraction of logical principles and the development of a generic solution plan. Algorithm strategies utilise the 
search for repetitive patterns, universal principles, interchangeable modules and inductive links. 
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de aplicação e alteração sequencial e quantitativa dos códigos faz com que o pro-

cesso de projeto seja explorado pelo arquiteto em detalhes, emergindo possíveis 

desarranjos e soluções. Os algoritmos funcionam, assim, como um meio para que 

situações possíveis sejam avaliadas.

Desse modo, os projetos gerados por algoritmos direcionam o arquiteto a pre-

ocupar-se com o mapeamento dos fluxos de informações envolvidos em um  

passo a passo de regras, resultando ao final em forma. O algoritmo funciona como  

mecanismo para explorar inúmeras combinações e relações de informações. Com este  

conjunto de informações cabe ao arquiteto discerni-lo entre adequado e inadequa-

do, para então, tomar decisões que o levarão aos próximos passos.

Por outro lado, apesar dos algoritmos favorecerem a variedade e a otimização, eles 
ainda são limitantes. Segundo John Frazer (2002, p. 257), em relação à aplicação de 
algoritmos evolutivos132, mais especificamente os algoritmos genéticos em proces-
sos de projetos parametrizados: “(...) parametrização é uma técnica valiosa para  
explorar variações sobre um tema bem testado e comprovado, mas é limitada a tipos 
de variação, que foram antecipados quando a parametrização foi estabelecida.”133 
(Tradução nossa). De acordo com o argumento de Frazer, o paralelo traçado entre 
a biologia evolutiva e o algoritmo genético não se aplicaria em sua plenitude aos 
processos de projeto paramétricos, uma vez que ao se determinar a parametriza-
ção, as variações ocorrerão sobre estas informações dadas no início do processo e 

132	 	 “O	 Algoritmo	 Evolutivo	 constitui	 o	 núcleo	 de	 qualquer	 sistema	 evolutivo.	 Atualmente	 existem	
quatro	 algoritmos	 evolutivos	 em	 uso:	 algoritmo	 genético,	 programação	 genética,	 estratégias	 evolutivas	 e	
programação	evolutiva”.	(BENTLEY	e	CORN,	2006,	2011,	p.123.	Tradução	nossa)
133   Do inglês: (…) parameterization is a valuable technique for exploring variations on a well-tried and 
tested theme, but it is limited to types of variation that were anticipated when the parameterization was 
established.
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as combinações de informações serão alteradas dentro deste limite de dados pré-

definidos. 

O processo de projeto mediado por algoritmos leva o arquiteto a raciocinar de acor-

do com a lógica computacional (TERZIDIS, 2006, p.17). Apesar de o processo se ini-

ciar de uma maneira direcionada e com algumas limitações, como nos casos dos al-

goritmos previamente estabelecidos, ações e valores numéricos são atribuídos sob 

o ponto de vista daquele que os inseriu. Além disso, o processo paramétrico digital, 

ou seja, mediado por tecnologia computacional, está aberto ao arquiteto para lan-

çar a sua experiência subjetiva ao longo do seu desenvolvimento, conferindo-lhe a 

oportunidade de gerar ideias alternativas. 

Figura 60. Dublin Landmark Tower, 2003. 
Emergence and Design Group. Coorde-
nação de projeto: Michael Hensel, Achim 
Menges, Michael Weinstock. Equipe de 
projeto: Hani Fallaha, Alessandro Isola, 
Jason Lai, Dimitrios Tsigos. O invólucro 
do edifício foi desenvolvido a partir de 
um estudo digital e análise de elementos 
finitos da geometria da superfície de uma 
pinha. Os painéis têm todos a mesma 
forma, mas o tamanho é variado e as 
geometrias resultam em um número 
surpreendentemente baixo de variações 
necessárias para as duplas curvaturas 
complexas. O invólucro do edifício é 
considerado como um sistema integrado 
de estrutura e painéis reguladores ambi-
entais, que são adaptáveis em geometria 
e desempenho. A diferenciação da geo-
metria dos painéis segue a mesma lógica 
para a diferenciação da hélice - todos têm 
a mesma forma lógica geométrica, mas 
o tamanho é variado por meio de um 

número limitado de alterações paramétricas. Estas poucas modificações paramétricas permitem que a forma do painel se 
adapte às mudanças de curvatura e variações de densidade da estrutura helicoidal através de um algoritmo simples. Fonte: 
<http://www.achimmenges.net/?p=4462> Acesso em 18 de jun. 2014. Tradução nossa.
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Na figura 60 o tipo de variação determinado pela parametrização inicial, no caso 

o tamanho dos painéis, é limitada, porém as inter-relações entre parâmetros de 

geometria e dados de desempenho energético, proporcionadas por algoritmos,  

resultam em adaptações necessárias para atingir a eficiência energética desejada.

Considera-se então que os algoritmos computacionais não são apenas ferramentas 

concretizadoras e executoras das ideias dos arquitetos, mas auxiliares das reflexões 

e análises dos processos projetuais, promovendo clareza, variedade, otimização 

e imprevistos, levando estes profissionais a reconsiderarem, mais aprofundada-

mente, algumas questões fundamentais e inseparáveis em processos de projeto de 

arquitetura - como as complexidades e performances dadas em espaço, função, es-

tética, estrutura, energia e iluminação - conduzindo-os a relações lógicas matemáti-

cas, investigativas e dedutivas. Além disso, o processo que envolve a aplicação de 

algoritmos está diretamente vinculado ao processo de projeto de baixo para cima 

(bottom-up), o qual se inicia por relações internas e promove recursividades, uma 

vez que o objetivo é atingir a organização do sistema.

3.2 Transmissão da lógica computacional algorítmica em  
processos de projeto

Os processos de projeto que se inter-relacionam com a biologia por meio de utiliza-

ção de algoritmos computacionais configuram-se em propostas para a transforma-

ção e revisão destes processos sob uma perspectiva mais dinâmica, ultrapassando 

a ideia de análise de tipos, em direção à análise de tipos que evoluem. (TRUMMER, 

2011, p.181)
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Esta pesquisa propõe-se à exploração de exemplos que se apropriam de conceitos 

teóricos e que se destacam em relação à investigação da aplicação e simulação  

de processos de projeto digital relacionados com a biologia, de modo que seja  

construído um cenário reflexivo sobre o assunto.

Os exemplos aqui apresentados estão agrupados por afinidade de processos de 

projeto, considerando as especificidades conceituais e de experimentações práti-

cas, mediados por tecnologia computacional, em que o algoritmo é incorporado 

em seu desenvolvimento para a elaboração de um constructo ecológico socioam-

biental. 

O “transmitir” está reunido em exemplos como projetos expostos e desenvolvi-

dos no museu Art, Technology, Society Electronica (ARS Electronica) e laboratório  
Future Lab, respectivamente, além dos grupos de pesquisa de pós-graduação 
Emergent Technologies and Design (EMTECH) da Architectural Association School 
of Architecture (AA)  e o laboratório de Design e Computação SenseAble City Lab, 
do programa de Arquitetura e Urbanismo do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Já a prática e simulação levam em consideração os processos de projeto dos 

arquitetos Arnold Walz, Kas Oosterhuis, Robert Stuart-Smith e Achim Menges, os 

quais pesquisam e desenvolvem projetos por meio dos processos paramétricos e 

uso dos algoritmos computacionais.
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3.2.1. Interação entre arte, tecnologia e sociedade_Future Lab - 
ARS Electronica

Assim como na arquitetura, na música, na escultura e nas artes em geral, o objeto 

foi substituído por um passo a passo de instruções, a fim de criar eventos. Isto levou 

à integração explícita do observador. As novas tendências artísticas da década de 

1960, como a Op art, a Cinética e a Arte Programmata, passam a envolver o espec-

tador como um ingrediente essencial para a construção da obra de arte, tornando 

as obras participativas sem o uso do computador. 

Os algoritmos aplicados através de tecnologia computacional, cada vez mais com-

plexos, proporcionaram uma revolução na arte digital, promovendo possibilidades 

que vão muito além das artes analógicas. (WEIBEL, 2004). Assim, como o artista 

austríaco e diretor do Zentrum fuer Kunst und Medien, Karlsruhe, Alemanha,  

Peter Weibel (data de nasc. 1944)134  (2004) coloca: “O direito de agir é arrancado 

do artista pelo observador e, do homem, pela máquina. Em seu lugar, surge uma 

lei própria de agir.”135 (Tradução nossa). De acordo com o argumento de Weibel, 

o observador passa a fazer parte da obra ou instalação elaborada pelo artista por 

meio das tecnologias digitais e, ainda, pode modificá-la. Este processo configura o 

conjunto (artista + observador + meio) como um sistema em observação, caracte-

rística esta advinda da cibernética de segunda ordem, em que experimentações são 

134	 	 	 Peter	Weibel	 (1944):	 austríaco,	 artista,	 curador	 e	 teórico.	 Estudou	matemática	 com	 ênfase	 em	
lógica.	Seus	trabalhos	se	destacam	nas	áreas	de	arte	conceitual,	performance,	filme	experimental,	vídeo	arte	
e arte digital. (Tradução nossa). Disponível em: <http://www.peter-weibel.at/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=6&Itemid=48> Acesso em: 01 jul. 2014
135   Do alemão: Das Gesetz des Handelns wird dem Künstler durch den Betrachter und dem Menschen 
durch die Maschine entrissen. An seine Stelle tritt eine automatisierbare Eigengesetzlichkeit des Handelns. 
Disponível em: <http://www.zkm.de/algorithmische-revolution/index.php> Acesso em: 01 jul. 2014.

capítulo 3 : : Tecnologias aplicadas em processos de projeto sob o ponto de vista da biologia

C3



202

desenvolvidas por meio dos sistemas dinâmicos, os quais evoluem no tempo de 

acordo com os fluxos de informações. 

É dentro deste contexto que o Ars Electronica se insere, trabalhando em conjunto 

com arte, tecnologia e sociedade. Fundado em 1979 na cidade de Linz, Áustria pelo 

musicista Hubert Bognermayr (1948-1999) 136 , pelo editor Hannes Leopoldseder137, 

pelo físico, matemático, químico, psicólogo e filósofo Herbert W. Franke (data de 

nasc. 1927)138 e pelo produtor musical Ulrich Rützel (data de nasc. 1944)139 , o Ars 

Electronica possui quatro divisões que se configuram em: museu, o qual explora 

a exposição, a aprendizagem informal e experiências interativas; festivais de arte 

digital, em que artistas e pesquisadores são convidados a trabalhar interdisciplinar-

mente; concursos, a fim dos experimentos serem colocados em prova e poderem 

ser acessados por diversos públicos em diversos níveis; e o FutureLab,  laboratório 

de pesquisa e desenvolvimento interdisciplinar.  

A abordagem do FutureLab se estrutura a partir dos sistemas complexos. Inte-

ressa-se por conhecimentos e experiências de relevância social na arte e na ciên-

136   Hubert Bognermayr (1948-1999): austríaco, musicista, compositor e pioneiro em música eletrônica. 
Em 1979, foi um dos fundadores do Ars Electronica. (Tradução nossa). Disponível em: <http://www.aec.at/
about/files/2011/01/Hubert-Bognermayr_EN.pdf> Acesso em 01 jul.2014.
137   Hannes Leopoldseder: é editor e co-fundador do Ars Electronica.  Em 1975 foi professor de mídia 
audiovisual na universidade de Viena. Em 2009 foi nomeado professor honorário pela Universidade de Linz, 
Áustria, onde ele ministrou um curso sobre Ars Electronica. (Tradução nossa) Disponível em: <http://www.
aec.at/about/files/2011/01/Hannes-Leopoldseder_EN.pdf> Acesso em 01 jul. 2014.
138	 	 	 Herbert	 W.	 Franke	 (1927):	 austríaco,	 físico,	 matemático,	 químico,	 psicólogo	 e	 filósofo.	 Doutor	
em	física	 pela	Universidade	 de	 Viena	 e	 co-fundador	 do	Ars	 Electrônica.	 Foi	 um	dos	 primeiros	 a	 utilizar	 o	
computador	como	um	instrumento	para	o	design	criativo.	(Tradução	nossa).	Disponível	em:	<http://www.aec.
at/about/files/2011/01/Herbert-W-Franke_EN.pdf> Acesso em: 01 jul. 2014.
139	 	 	 Ulrich	 Rützel	 (1944):	 alemão,	 produtor	 musical,	 editor	 e	 co-fundador	 do	 Ars	 Electronica,	 com	
respeitável contribuição em produção da música eletrônica. (Tradução nossa). Disponível em: <http://www.
aec.at/about/files/2011/01/Ulrich-Rützl_EN.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2014.
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cia, por intermédio dos meios digitais e por pesquisas que inter-relacionam di-

versas disciplinas. A partir de 1996, o FutureLab passou a ter como diretor Horst  

Hörtner (data de nasc. 1965)140 , com a responsabilidade de desenvolver o design de 

ambientes virtuais, conceitos de instalações interativas e sistemas de design para 

aplicações baseadas na web. Atualmente ele é composto por uma equipe de vinte e 

cinco membros de diversas disciplinas como arquitetura, biologia, química, gráfica, 

informática, arte, design de mídia, tecnologia de mídia, música, física, sociologia, 

telemática, entre outros, trabalhando de modo transdisciplinar.

Fazem parte do FutureLab sete tópicos de pesquisa e desenvolvimento não univer-
sitários, os quais exploram desenvolvimento e avaliação de inovações tecnológicas, 
em grupos de criatividade compartilhada. O tópico 1. Creative Catalyst, coordena-
do pelo cientista da computação Christopher Lindinger141, tem como objetivo ana-
lisar o impacto das tecnologias digitais nos processos criativos por meio de elabo-
ração de ferramentas com base tecnológica, a fim de proporcionar o acesso a essas  
ferramentas por crianças e adolescentes; o tópico 2. Functional Aesthetics,  
coordenado pelo artista plástico australiano Matthew Gardiner (data de nasc. 
 
 

140	 	 	 Horst	 Hörtner	 (1965):	 austríaco,	 engenheiro	 civil	 e	 envolvido	 com	 projetos	 de	 robótica	 e	 arte	
interativa	por	computadores.	É	atualmente	diretor	do	FutureLab	Ars	Eletronica	em	Linz,	Áustria.	Ganhou	o	
seu primeiro Prix Ars Electronica em 1993. (Tradução nossa) Disponível em: <http://gamera.caset.buffalo.
edu/~jranstey/RESUME/pres/sig01/horst/bio.html> Acesso em: 02 jul. 2014
141  Christopher Lindinger: estudou Ciência da Computação na Universidade de Linz e Gestão Cultural, em 
Salzburgo,	Áustria	.	Ele	trabalhou	como	pesquisador	na	área	de	visualização	científica	e	como	desenvolvedor	
freelance	para	a	indústria	de	entretenimento.	Desde	1997,	com	base	em	atividades	no	campo	da	arte	digital,	
ele	é	filiado	ao	Ars	Electronica	e	atualmente	ocupa	o	cargo	de	diretor	de	pesquisa	e	inovação	no	Ars	Electronica	
Futurelab.	Além	desta	atividade,	ele	trabalha	como	professor	em	várias	universidades	na	Áustria,	Alemanha	
e Reino Unido. (Disponível em: <http://stageofparticipation.org/about/?lang=en> Acesso em: 28 ago. 2014. 
Tradução nossa)
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1976)142 , baseia-se em ciência dos materiais, computação e tecnologia de fabrica-

ção, em que a interconexão entre materiais inteligentes e a cinética por elementos 

computacionais deriva produções artísticas algorítmicas; o tópico 3. Information 
Aesthetics tem como pesquisador sênior Nicolas Naveau e o objetivo de pes-

quisa é utilizar-se de arte e ciência para a visualização de conteúdos complexos 

ocultos, mas visualmente perceptíveis; o tópico 4. Interaction Ecology, é coorde-

nado pelo pesquisador sênior e designer Ronald Haring143 e tem uma abordagem 

holística e analítica para Design de Interação. Tem como objetivo trabalhar o con-

junto funcional de pessoas, artefatos, meio ambiente e as interações entrelaçadas 

com o meio, para dar conta dos sistemas complexos atuais; o tópico 5. Persuasive  
Technology tem como pesquisadora sênior a jornalista Martina Mara144, e envolve 

as inter-relações entre as disciplinas de IHC (Interação Humano-Computador) e 

Psicologia Social, utilizando-se dos mecanismos psicológicos como motivação no 

desenvolvimento de novas aplicações tecnológicas, metáforas de interação e inter-

faces; o tópico 6. Robotinity tem como pesquisador sênior Hideaki Ogawa145 cujo 

142	 	 Matthew	Gardiner	(1976):	australiano	formado	em	Belas	Artes	e	Fotografia	é	pesquisador	e	conhecido	por	
seu	trabalho	com	origami	e	robótica.	Atualmente	é	artista	e	pesquisador	sênior	do	Ars	Electronica	Futurelab.	Ele	cunhou	
o	termo	Oribot	e	depois	criou	o	campo	da	pesquisa	de	arte	/	ciência	chamada	Oribotics.	Oribotics	é	um	campo	de	
pesquisa	que	se	desenvolve	das	conexões	estéticas,	biomecânicas	e	morfológicas	entre	natureza,	origami	e	robótica.	
Disponível em: <http://oribotics.net/artist/Matthew_Gardiner> Acesso em: 28 ago. 2014. Tradução nossa)
143  Roland Haring: estudou Media Technology e  Design na Universidade Hagenberg de Ciências 
Aplicadas,	na	Áustria.	Como	pesquisador	chave	de	engenharia	criativa,	ele	se	tornou	um	membro	importante	
da	equipe	Futurelab	e	uma	força	motriz	por	trás	dos	esforços	de	Pesquisa	de	Desenvolvimento	do	laboratório.	
Disponível em: <http://stageofparticipation.org/about/?lang=en> Acesso em: 28 ago. 2014. Tradução nossa.
144	 	 Martina	Marta:	austríaca,	formada	em		jornalismo	e	ciências	da	comunicação	da	Universidade	de	
Viena,	na	Áustria.	Desde	2008,	faz	parte	da	equipe	acadêmica	do	Ars	Electronica	Futurelab	e	do	Instituto	de	
Design de Viena Research. Disponível em: <http://stageofparticipation.org/about/?lang=en> Acesso em: 28 
ago. 2014. Tradução nossa.
145	 	 Hideaki	Ogawa:	 doutor	 pela	 	Universidade	 de	 Keio	 de	 Tóquio,	 Japão,	 professor	 do	 programa	de	
Cultura	 da	 Interface	 na	 Universidade	 de	 Linz,	 co-fundador	 e	 diretor	 artístico	 do	 Estúdio	 ho	 em	 Tóquio	 e	
pesquisador sênior da Ars Electronica Future Lab. Disponível em: <http://www.digicult.it/digimag/issue-067/
new-media-art-in-japan-hideaki-ogawa-and-the-device-art/> Acesso em: 28 ago. 2014. Tradução nossa.



205

objetivo é pesquisar a coexistência harmoniosa entre humanos e robôs em con-

textos sociais, educacionais e da saúde; e o tópico 7. Virtual Environments tem 

como coordenador e pesquisador sênior Horst Hörtner, diretor do ARS Electronica. 

Este tópico pesquisa ambientes virtuais interativos por simulação computacional e  

métodos não-visuais de apresentação, como elementos auditivos e táteis.

O ARS Electronica possui como divisão o ARS Electronica Solutions, o qual cria 

soluções personalizadas para produtos e serviços interativos nas áreas de eventos 

e show design, exposições, lojas e desenvolvimento de mídia urbana. É dentro do 

Ars Electronica Solutions que o projeto GeoPulse foi desenvolvido, segundo figuras 

61 e 62.

 

Figura 61. GeoPulse, desenvolvido por Michael Badics, Ingrid Fischer-Schreiber e Yang Lei, pelo Ars Eletrônica FutureLab 
na Universidade de Tsinghua, em Beijing, China em conjunto com o China Millennium Monument Museum of Digital Arts 
– cMoDA, 2012. O projeto tem como finalidade permitir que o observador/usuário inter-relacione informações geográficas, 
urbanas e suas problemáticas, simulando, em tempo real, situações detalhadas que lhe interessem sobre o desenvolvimento 
da cidade de Linz, por meio de reações entre elementos analógicos, como papel e lápis, e elementos digitais, como computa-
dor e visualizações digitais. O GeoPulse se baseia no sistema de informação geográfica (GIS) de uma área selecionada (país, 
região, cidade) e, através de uma interface gráfica, mapas, fotografias aéreas da região são ligadas com dados e outros con-
teúdos, incluindo a informação estatística e demográfica, conteúdos em tempo real (relatórios multimídia sobre as condições 
meteorológicas, o tráfego atual, decolagens e pousos em aeroportos próximos, etc.), simulações (extrapolações estatísticas 
baseadas no tempo) e os resultados de cálculos algorítmicos. Fonte: <http://www.aec.at/solutions/en/geopulse/> Acesso 
em: 01 jul. 2014. Tradução nossa.
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Figura 62. GeoPulse. Fonte: <http://www.aec.at/ 
solutions/en/geopulse/> Acesso em: 01 jul. 2014.

O projeto GeoPulse fez parte do congresso internacional Smart City 2013, em 

Beijing, explorando e discutindo temas relacionados às problemáticas urbanas 

como: mobilidade urbana, tecnologia e inovação, energia, planejamento urbano e  

construção, entre outros. O GeoPulse é um dos inúmeros projetos desenvolvidos 

por pesquisadores e profissionais da área no Future Lab junto ao Ars Electronica 

Solutions, que envolve a aplicação de algoritmos computacionais com o objetivo 

de inserir ativamente o usuário, não apenas como observador, mas como par-

ticipante do processo. Os algoritmos computacionais desenvolvidos possibilitam 

que os usuários experimentem e relacionem combinações variadas, tornando-os  

criadores de possibilidades não previstas e contribuindo com tomadas de decisões 
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em diferentes níveis de complexidades. Portanto, o projeto concede aos seus 

usuários, pesquisadores e profissionais uma proposta de trabalho colaborativo e 

interdisciplinar, com agentes de áreas distintas, cada qual com seus objetivos, de 

maneira a estimular a troca simultânea de informações.  

De acordo com o antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin (data de 

nasc. 1921)146 (2005, p. 99): “(…) podemos conceber o sistema como unidade  

global organizada de inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos.” Assim, à  

medida que o projeto GeoPulse tem como objetivo inter-relacionar processos e 

ações distintas, em busca de um todo social e ambiental organizado, ele pode ser 

considerado um sistema ecológico socioambiental.

3.2.2  Processos de projeto emergentes_EMTECH - Emergent Technologies 
and Design – AA

No contexto das tecnologias avançadas e materiais inteligentes da década de 1990 e 

das explorações das técnicas advindas das aproximações da matemática na biologia 

evolutiva, destacam-se processos de projeto em arquitetura digital inter-relaciona-

dos com os processos da biologia. Emergências advindas dos processos de projeto 

paramétrico assistido por computador e produzidos por tecnologia computacional 

norteiam os interesses dos arquitetos e pesquisadores da época, se desdobrando

146 	 	 Edgar	Morin	 (1921):	 	 francês,	 formado	 em	Direito,	 História	 e	 Geografia	 e	 realizou	 estudos	 em	
Filosofia,	Sociologia	e	Epistemologia.	Pesquisador	emérito	do	Centre National de la Recherche Scientifique 
- CNRS. É considerado um dos principais pensadores sobre a complexidade e um dos pensadores mais 
importantes	do	século	XX	e	XXI.	Disponível	em:	<http://www.edgarmorin.org.br/vida.php> Acesso em: 02 jul. 
2014
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até a contemporaneidade, a fim de viabilizar experimentos em projetos como os 

morfogenéticos e de capacidade performática, por exemplo. Segundo os arquitetos 

e pesquisadores do Emergent Technologies and Design – EMTECH Michael Hensel, 

Achim Menges e Michael Weinstock147:

Dentre esses interesses havia os métodos computacionais algorítmi-
cos, ferramentas e técnicas que se originaram a partir de abordagens 
matemáticas na evolução e modelagem de sistemas biológicos, novas 
tecnologias na manufatura auxiliada por computador, técnicas de cons-
truções avançadas e pesquisa em ciências materiais de sistemas de  
materiais adaptativos e reativos e produtos de alta performance em 
próteses avançadas para atletas.148 (HENSEL, MENGES, WEINSTOCK, 
2010, p. 4. Tradução nossa)

A esfera interdisciplinar entre biologia, matemática, computação, engenharia e  
arquitetura proporciona o desenvolvimento de projetos chamados de emergen-
tes, os quais partem de processos de projeto autopoiéticos de acordo com as  
respostas das relações entre os elementos envolvidos, assistidos por tecnolo-
gia computacional. Os processos têm a capacidade de resolver problemas que  
envolvem um grande número de variáveis. 

147	 	 	 Michael	 Weinstock:	 alemão,	 arquiteto	 graduado	 pela	 Architectural	 Association,	 onde	 leciona	
desde 1989. Atualmente é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Director do programa de Tecnologias 
Emergentes	e	Projeto	no	curso	pós-graduação	de	projeto	da	Architectural Association School of Architecture, 
em	Londres.	Na	última	década,	a	sua	obra	publicada	surgiu	a	partir	de	pesquisas	sobre	a	dinâmica,	as	formas	
e	 as	 transações	de	energia	dos	 sistemas	naturais	 ea	 aplicação	da	matemática	e	processos	de	emergência	
para	as	cidades,	para	grupos	de	edifícios	dentro	das	cidades	e	edifícios.	Publicou,	deu	palestras,	ministrou	
cursos,	seminários		e	oficinas	sobre	as	temáticas	em	muitas	outras	escolas	de	arquitetura	na	Europa,	incluindo	
Brighton,	Delft,	Roma,	Barcelona,	Viena	e	em	Stuttgart;	e	nos	EUA	em	Yale	e	Rice.	(Tradução	nossa).	Disponível	
em: <http://emtech.aaschool.ac.uk/michael-weinstock/> Acesso em: 10 jul. 2014
148   Do inglês: Among these interests were algorithmc computational methods, tools and techniques that 
originated from mathematical approaches in evolution and biological systems modelling, new technologies in 
computer-aided manufactorig, advanced constructions techniques, and material science research in adaptive 
and responsive material systems and high-performance products in advanced prostheses for athlets.
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É no âmbito da teoria da Cibernética e dos sistemas complexos relacionados com a 

arquitetura e com os sistemas vivos que o grupo de pesquisa da EMTECH aborda os 

processos de projeto inter-relacionados com a biologia.

O Emergent Technologies and Design – EMTECH é um dos grupos de pesquisa de 

pós-graduação pertencentes à Architectural Association School of Architecture – 

AA. Esta escola independente de arquitetura foi fundada em 1847, na cidade de 

Londres, no Reino Unido. 

No ano de 2000 o EMTECH apresentava uma proposta de curso de pós-graduação 

para o programa de especialização Master, com o foco em tecnologias emergentes, 

tendo como coordenadores os arquitetos Michael Hensel e Michael Weinstock. A 

proposta surgia das inter-relações das áreas estudadas pelos dois arquitetos. Por 

um lado Michael Weinstock voltava-se para a pesquisa da matemática da biologia 

evolutiva, pela evolução cultural de materiais dos sistemas construtivos e artefa-

tos marítimos, construções vernaculares e arquitetura contemporânea. De outro,  

Michael Hensel preocupava-se com investigações que relacionavam operações 

construtivas e ambiente humano por meio de projeto e produção assistidos por 

computador e a lógica do material.

A combinação entre processos de projeto de arquitetura, biologia, estudo de  

materiais e produção via tecnologia computacional serviu de embasamento para 

o programa atual do grupo de pesquisa EMTECH, que tem em seu currículo a  

interdisciplinaridade, emergência, biomimética, computação evolutiva com  

procedimentos algorítmicos, avançadas tecnologias de processos de projeto para-
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métricos e produção, por meio de fabricação assistida por computador, como  

dados de entrada para novos processos de projeto e desenho urbano. 

Com a intenção de desenvolver uma abordagem teórica e experimental em proces-

so de projeto e produção em arquitetura, envolvendo a cibernética, a emergência, 

os processos biológicos e as tecnologias computacionais algorítmicas, o EMTECH 

cunhou o termo Tecnologias Emergentes. O grupo tem como atuais diretores o ar-

quiteto Michael Weinstock e o físico-químico George Jeronimidis149, compondo o 

quadro de docentes junto aos demais professores, como: o pesquisador e designer 

Evan Greenberg, que investiga biomimética e processos de fabricação avançada; o 

arquiteto, pesquisador e designer Mehran Gharleghi; o especialista em geometrias 

complexas Wolf Mangelsdorf; o designer George Legendre, com pesquisas na ex-

ploração das inter-relações entre o espaço natural, a matemática e a computação; 

o arquiteto Achim Menges, com pesquisas em processos de projeto que entrelaçam 

projetos morfogenéticos digitais, biomimética, engenharia e fabricação assistida 

por computador; Jordi Truco, atual diretor do programa Master em Design Avan-

çado e Arquitetura digital, da Escola Superior de Desenho e Engenharia de Barce-

lona - ELISAVA -; e o engenheiro aeroespacial Francis Aish, atual sócio e diretor de 

pesquisa e desenvolvimento aplicada da Foster + Partners.

149   George Jeronimidis: possui graduação e doutorado em Físico-Química pela Universidade de Roma. 
Atualmente	 é	 diretor	 do	 Programa	 de	 pós-graduação	 do	 EMTECH	 na	 AA.	 George	 Jeronimidis	 é	 autor	 de	
mais	de	uma	centena	de	artigos,	anais	de	congressos	e	contribuições	em	livros	nas	áreas	de	biomecânica,	
biomimética,	mecânica	dos	compósitos,	materiais	e	estruturas	 inteligentes	e	tecnologias	bio-inspirada.	Em	
1992,	juntamente	com	o	professor	Julian	Vincent,	ele	montou	o	Centro	de	Biomimética	da	Universidade	de	
Reading, no Reino Unido, um dos primeiros centros de pesquisa verdadeiramente interdisciplinar entre as 
disciplinas	da	biológia	e	engenharia.	(Tradução	nossa).	Disponível	em:	<http://emtech.aaschool.ac.uk/george-
jeronimidis/> Acesso em: 10 jul. 2014
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Dentre os projetos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa, os processos morfogené-

ticos estão entre os que apresentam em seu cerne o pensamento ecológico. Para 

que se possa compreender melhor então o contexto da morfogenética, toma-se 

a definição da morfogênese na biologia, sob o ponto de vista dos arquitetos Sean 

Ahlquist150 e Achim Menges: 

A morfogênese natural, os eventos biológicos sequenciais que definem 
o desenvolvimento de um organismo desde a geração inicial até o siste-
ma maduro, deriva complexa organização, forma e estrutura da intera-
ção das capacidades materiais intrínsecas ao sistema e das influências 
e forças externas. A espantosa integração funcional resultante, a capa-
cidade performativa e a desenvoltura do material emergem através da 
diferenciação morfológica do processo resumido, da resposta de cada 
elemento e da adaptação ao seu ambiente específico.151 (AHLQUIST e 
MENGES, 2011, p. 19. Tradução nossa)

Segundo a definição acima, pode-se traçar um paralelo entre os processos de proje-

to que se aproximam dos processos morfogenéticos. As análises da lógica matemáti-

ca do desenvolvimento evolutivo e biológico dos seres vivos, comparativamente, 

com o desenvolvimento de processos de projeto em arquitetura com algoritmos 

evolutivos, dentro dos limites da lógica computacional dos software, contribuem 

150   Sean Ahlquist: é arquiteto e mestre em Tecnologias Emergentes e Design pela Architectural 
Association	School	of	Architecture.	Atualmente	é	professor	assistente	na	Universidade	de	Taubman College 
of Architecture and Urban Planning, da Universidade de Michigan, EUA, na área de Computação Material e 
Projeto	e	desenvolve	sua	pesquisa	de	doutorado	em	Projeto	Computacional	na	Universidade	de	Stuttgart,	
Alemanha. 
151   Do inglês: Natural morphogenesis, the sequential biological events which define the developement 
of an organism from initial generation to mature system, derives complex organisation, form and structure 
from the interaction of system-intrinsic material capacities and external influences and forces. The resultant 
astounding functional integration, performative capacity and material resourcefulness emerges through 
morphological differentiation, the summary process of each element´s response and adaptation to its especific 
environment.
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com a ampliação do conhecimento e extensão de aplicações destas tecnologias 

em processos de projeto. Uma vez que os algoritmos evolutivos compatibilizam 

padrões, processos, forma e comportamento com parâmetros espaciais e culturais, 

ao articular estes algoritmos em conjunto com as tecnologias emergentes para 

simular o comportamento dos materiais e estruturas avançadas, estabelecem-se as 

condições de adentrar na área da morfogênese, possibilitando o desenvolvimento 

morfogenético de processos de projeto. (HENSEL, MENGES e WEINSTOCK, 2010, p. 

26). Segundo aqueles arquitetos, esta seria a compreensão da natureza da biologia 

como fonte análoga de estruturas dinâmicas a serem simuladas e adaptadas em 

processos de projeto e produção em arquitetura, como na figura 63.

Figura 63. AA Component Membrane, 2007, Londres. Architectural Association - EmTech. M. Hensel, A. Menges, M.  
Weinstock. O projeto Component Membrane baseia-se em componentes que formam uma membrana hiperbólica como um 
elemento de tensão de carga, travada por elementos de aço. A proliferação do componente foi desenvolvida em feedbacks 
de avaliação estrutural, bem como análises ambientais de chuva, vento e luz solar. (Fonte: MENGES, 2011, p.208-209)

O processo de projeto morfogenético traz à tona o conceito de autopoiesis da 
biologia e de sistema aberto de Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)152 (1969, p. 

152	 	 	 Ludwig	 von	 Bertalanffy	 (1901-1972),	 austríaco	 e	 biólogo.	 Desenvolveu	 seu	 doutorado	 sobre	 o	



213

141) citado por Sean Ahlquist e Achim Menges (2011, p.15): “um sistema aberto 

é definido como um sistema que troca matéria com seu ambiente, apresentan-

do importação e exportação, fortalecimento e rompimento de seus componentes 

materiais.”153 (Tradução nossa).  A Teoria Geral dos Sistemas estrutura a ideia de 

organização do conjunto de elementos que interage com os sistemas dinâmicos 

externos ao ambiente interno que a arquitetura morfogenética se propõe a desen-

volver, apresentando, ao mesmo tempo, comportamentos análogos aos autopoié-
ticos - ou seja, comportamentos auto-organizadores internos ao sistema, como as 

adaptações naturais e intrínsecas dos materiais, consequência das interações com 

o meio externo. Os materiais analisados em nível de componentes contribuem com 

as análises da sua capacidade de adaptação ao meio ambiente e ao ambiente estru-

tural e formal em processos de projeto e, por consequência, da sua capacidade de 

auto-organização em relação aos fatores abióticos (luz, temperatura, etc.) e adapta-

ção e ajuste dos elementos estruturais e formais diante destas condições materiais. 

Nos processos biológicos, a construção das formas ocorre à medida que é proces-

sada. Analogamente, os processos de projeto da arquitetura paramétrica estão di-

retamente ligados à sua fabricação, ou seja, processo e fabricação passam a ser 

indissociáveis (é lógico que ainda não tão linearmente e evolutivamente quanto 

os seres vivos). Um dos exemplos que pode ser citado é a fase de transição da 

problema	de	integração	da	ordem	mais	elevada	do	psicólogo	e	filósofo	Gustav	Theodor	Fechner.	Foi	professor	
na Universidade de Viena (1934–48), na Universidade de Londres (1948–49), na Universidade de Montreal 
(1949),	na	Universidade	de	Ottawa	(1950–54),	na	Universidade	do	Sul	da	Califórnia	(1955–58),	na	Menninger	
Foundation	(1958–60),	na	Universidade	de	Alberta	(1961–68)	e	na	Universidade	do	Estado	de	Nova	Iorque,	em	
Buffalo	(SUNY)	(1969–72).	Foi	o	fundador	da	Teoria	Geral	dos	Sistemas	(1950).	(tradução	nossa).	Disponível	
em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy#Biography> Acesso em 11 jul. 2014
153   Do inglês: An open system is defined as a system in exchange of matter with its environment, 
presenting import and export, building-up and breaking-down of its material components.
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fabricação para a montagem em obra. A robótica tem sido estudada neste sentido, 

de modo que as suas articulações e dinâmicas já sejam incluídas no início dos pro-

cessos de projeto por meio de simulação tridimensional, de modo que a transição 

entre processo, fabricação e montagem seja previsível e controlada, como ilustrada 

na figura 64. 
 

Figura 64. ICD/ITKE Research Pavilion, 2012. Achim Menges (ICD) e. Knippers (ITKE) Universidade de Stuttgart. 
Fonte: <http://www.achimmenges.net/?p=5561> Acesso em : 11 jul 2014.

Logo, operações matemáticas com algoritmos evolutivos e simulações por  

modelos computadorizados estão próximas de proporcionarem respostas integrais 

e simultâneas às problemáticas surgidas no desenvolvimento dos processos de  

projeto, aproximando-se metaforicamente dos processos da biologia em que parte 

e todo (parte+meio) são indissociáveis.

3.2.3 Fluxos de informação em tempo real_ Senseable City Lab – MIT

De acordo com as mudanças de paradigma ocorridas do modelo mecanicista para o 

biológico, tem-se que os processos de projeto cada vez mais se aproximam dos pro-
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cessos da biologia no que diz respeito aos fluxos de informação (DUBBERLY, 2008). 

As tecnologias de informação e as redes de comunicação cada vez mais disponíveis 

e facilitadoras de processos possibilitam a troca de dados entre diferentes atores 

atuando em diferentes níveis de complexidades, simultaneamente, a fim de equili-

brar sistemas dinâmicos de comunidades e inter-relacioná-los.

Os sistemas organizacionais sob a ação das tecnologias computacionais tiveram o 

seu desenvolvimento e controle evidenciados de baixo para cima, ou seja, conside-

rando os sistemas internos e externos a ele, de modo que consigam evoluir e se 

adaptar por intermédio das ações e tomadas de decisão de seus facilitadores, num 

processo de adaptação contínua.

É nesta esfera dos fluxos híbridos de informações que o laboratório de pesquisa 

SenseAble City Lab abarca as ações sociais, de modo que sejam compreendidas, 

experimentadas e desenvolvidas por meio de explorações das relações entre o  

material e o móvel, via meios digitais.

O SenseAble City Lab, fundado pelo arquiteto italiano Carlo Ratti (data de nasc. 
1971)154 em 2004, pertence ao grupo de pesquisa City Design and Development (CDD),  
inserido no departamento de Estudos e Planejamento Urbano do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). O laboratório tem como objetivo estudar as rela-
ções sociais, culturais e ambientais entre as cidades, seus usuários e as tecnologias  

154	 	 Carlo	Ratti	(1971):	italiano,	arquiteto	e	engenheiro.	Foi	o	fundador	do	SenseAble Lab e atualmente é 
o	diretor	deste	laboratório	e	professor	do	Instituto	de	Tecnologia	de	Massachusetts	(MIT).	Foi	coautor	de	mais	
de 200 publicações, detém várias patentes e seu trabalho tem sido exibido em todo o mundo em locais como 
a Bienal de Veneza, o Museu do Design de Barcelona,    Museu da Ciência em Londres, GAFTA em San Francisco 
e	o	Museu	de	Arte	Moderna	de	Nova	York.	(Tradução	Nossa).	Disponível	em:	<http://dusp.mit.edu/faculty/
carlo-ratti> Acesso em: 07 jul. 2014
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computacionais em tempo real, além de investigar como a ubiquidade dos disposi-

tivos digitais, tais como sensores de rastreamento e as redes de telecomunicações 

impactam a vida urbana. O laboratório tem caráter transdisciplinar, trabalhando em 

conjunto com parcerias entre a cidade, setor privado e universidades.

Ferramentas participativas desenvolvidas e aplicadas pelos pesquisadores do MIT, 

em projetos que envolvam as problemáticas urbanas, como os problemas de in-

fraestrutura, auxiliam na melhora do seu desempenho e eficácia, de maneira que o 

usuário seja atuante no processo, tornando a ecologia socioambiental inerente aos 

processos de projeto desenvolvidos, como é o caso do projeto de pesquisa Forage 

Tracking, segundo figura 65, desenvolvido por pesquisadores do SenseAble City Lab 

em parceria com a Universidade de São Paulo (USP). Este projeto visa melhorar a 

eficácia da coleta e distribuição de lixo das cooperativas informais de reciclagem, 

criar uma ação coordenada com os clientes envolvidos e operações de planeja-

mento através de mapeamento da organização espacial da coleta de lixo, mediante 

desenvolvimento de software. Este é um dos projetos desenvolvidos pelo grupo 

de pesquisa, que visa colocar em prática e demonstrar a importância do design 

colaborativo como um sistema dinâmico e em constante evolução, já que ele foi 

desenvolvido para que as cooperativas coletem, gerenciem e interpretem dados 

espaciais permitindo redesenhar o seu próprio sistema de forma colaborativa com 

os demais participantes envolvidos. (OFFENHUBER e LEE, 2012, p. 13).
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Figura 65. Forage Tracking, 2012. Mapea-

mento do local com os participantes da 
cooperativa de reciclagem COOPAMARE, 

localizada na cidade de São Paulo, Brasil. A 
vista aerofotogramétrica com os traçados 
em azul e laranja representa os vestígios 
de GPS de uma semana de atividade de 

coleta. Os traços em laranja representam 
as rotas da coleta manual, em relação aos 

traços em azul, os quais representam a co-
leta por meio de caminhão. Fonte: <http://
senseable.mit.edu/foragetracking/PDCpa-

per_final.pdf> Acesso em: 08 jul. 2014.

O que normalmente ocorre entre as cooperativas informais de coleta e reciclagem 

de lixo é o desperdício de tempo, a falta de comunicação entre catadores manuais e 

por caminhão e o aproveitamento de matéria coletada. Esse projeto propõe então 

a compreensão das especificidades individuais de cada participante do processo, 

ilustrada na figura 66. De um lado, as cooperativas, que são por si só um sistema 

social complexo, e seus clientes, os residentes e as empresas privadas; e, de outro, 

as características das espacialidades geográfica, política e econômica de uma de-

terminada região da cidade de São Paulo. A proposta se concentra na otimização 

de rotas, formando novas parcerias e demonstrando as principais necessidades da 

região estudada da cidade, tendo como consequência um processo participativo e 

de inclusão social. A viabilização contou com a criação de um projeto de plataforma 

de mídia participativa em tempo real, como na figura 67.
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Figura 66. À esquerda: situação 
atual dos resíduos materiais 
de lixo a serem reciclados na 
cidade de São Paulo. À direita: 
projeto Forage Tracking em ação 
com os catadores, cooperativa 
e pesquisadores. Fonte: 
<http://senseable.mit.edu/
foragetracking/> Acesso em: 08 
de jul. 2014.

   Figura 67. À esquerda: 
ferramenta de entrevista para a 
anotação de áudio sincronizado 
com os traços de GPS. Ao centro: 
aplicativo de smartphone 
para o pedido de reciclagem. 
À direita: gestão de dados e 
solicitação disponível para 
uso da cooperativa.  Projeto 
desenvolvido com hardware 
e software de detecção de 

localização. Fonte: <http://senseable.mit.edu/foragetracking/#toolsList> Acesso em: 08 de jul. 2014. Tradução nossa.

O desenvolvimento do processo de projeto do Forage Tracking ocorreu de baixo 

para cima, em que as interações dos sistemas locais ou internos (cooperativa)  

impulsionaram emergências transferidas aos sistemas maiores e externos (residen-

tes, comércio, indústrias, meio geográfico, social e econômico) que, por sua vez, 

geraram novas emergências, retroalimentando o conjunto por meio de ciclo de  

retroalimentação. Este sistema em observação, desde o mais simples até o mais 

complexo, mediado por mídias digitais específicas, contribuiu para que os partici-

pantes compreendessem as problemáticas envolvidas, tanto as incongruências, 

como as lógicas, cada qual com o seu conhecimento específico, fazendo com que 

as percepções individuais contribuíssem para a descoberta de possíveis sistemas  
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organizacionais customizados por aquela cooperativa em particular, de maneira 

otimizada e eficaz para aquela proposta, possibilitando atualizações futuras. Além 

disso, contribuiu precisamente com a concreta relação de pertencimento dos  

cooperados dentro de um sistema social, uma vez que foi possível a visualização da 

sua atuação tanto geográfica, como quantitativamente. 

3.3 Prática e simulação: processos de projeto baseados na lógica 
computacional algorítmica 

Os processos de projeto da arquitetura contemporânea estão caminhando para que 

parâmetros de tempo, como ciclo de vida, sejam incorporados desde o início do 

processo criativo por meio de simulações computacionais. As estruturas dinâmicas 

encontradas nas combinações entre os componentes de materiais, matéria viva, 

meio artificial e natural, as quais respondem a condições variadas de comporta-

mento, podem ser simuladas e testadas por meio de códigos inter-relacionados 

e aplicados em processos de projeto paramétricos e produção digital. (HENSEL, 

MENGES e WEINSTOCK, 2010, p. 11).

Aqui propõe-se a exploração de exemplos que se apropriam de conceitos teóricos 

e que se destacam em relação à investigação da aplicação e simulação de proces-

sos de projeto digital relacionados com a biologia, de modo que seja construído 

um cenário reflexivo sobre o assunto. Considerando as especificidades conceituais 

e de experimentações práticas, os exemplos apresentados estão agrupados por 

afinidade de processos de projeto, mediados por tecnologia computacional, em 
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que o algoritmo é incorporado em seu desenvolvimento para a elaboração de um  

constructo ecológico socioambiental. 

O “fazer” por meio de prática e simulação está reunido em exemplos de proje-

tos e experimentos arquitetônicos dos arquitetos Kas Oosterhuis, com o projeto  

Accoustic Barrier (2006), Robert Stuart-Smith, com o experimento MycoFARMx 

(2011) e Achim Menges, com o projeto Meteorosensitive Pavilion – Hygroskin 

(2013), que pesquisam e desenvolvem projetos por meio dos processos paramétri-

cos e dos algoritmos computacionais.

3.3.1 Kas Oosterhuis [ONL_Oosterhuis_Lénárd]_THE ACOUSTIC BARRIER 
PROJECT (2006)

Kas Oosterhuis é holandês, nascido em 1951. Graduou-se em arquitetura na 

Universidade Técnica de Delft, Holanda (TU Delft) e é mestre pela Architectural  

Association de Londres. Trabalhou em parceria com a artista visual Ilona  

Lénárd (data de nasc. 1948)155, com a qual renomeou seu estúdio de design 
para ONL [Oosterhuis_Lénárd] em 2004, mantendo-a em sociedade até os dias  

atuais. No ano 2000 Kas Oosterhuis foi nomeado professor de métodos de design  

digital na Universidade Técnica de Delft, na Holanda, onde lidera pesquisadores do  

155	 	 	 Ilona	 Lénárd	 (1948):	húngara,	 atriz	profissional	 pela	Academia	de	Artes	Teatrais	 em	Budapeste,	
escultora	pela	Willem	de	Kooning	Academia	de	Artes	Visuais	 em	Roterdam	e	artista	 visual	 independente.	
Atuamente	é	diretora	do	ONL,	onde	 trabalha	 com	Kas	Oosterhuis	e	professora	visitante	na	Hyperbody	na	
TU	Delft.	Trabalhou	e	viveu	em	1988-1989	no	antigo	estúdio	de	Theo	van	Doesburg,	em	Paris	 junto	a	Kas	
Oosterhuis. (Tradução nossa) Disponível em: <http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=team> 
Acesso em: 14 jul. 2014
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Hyperbody, grupo de pesquisa em arquitetura non-standard156 e interativa157. 

Oosterhuis investiga processos de projeto como sistemas complexos adaptativos e 

técnicas de jogos aplicadas em design colaborativo.

Os processos de projeto do arquiteto são direcionados para a customização em 

massa e pesquisas experimentais em comportamento de sistemas por meio de 

meios digitais, onde regras simples são inseridas em sistemas computacionais de 

forma a criar uma geometria visualmente complexa, que se reconfigura em tempo real e, 

posteriormente, é produzida por máquinas de controle numérico, via script:

Projetando com regras, algoritmos e com a execução de processo  
criam-se as bases para um novo tipo de edifício. Estas construções  
estão baseadas no comportamento de um grupo de pontos inteligen-
tes, cada um deles executando uma regra relativamente simples, cada 
uma deles atuando de acordo com a consciência local de seu ambiente 
imediato.158 (OOSTERHUIS, 2005, p. 97. Tradução nossa)

156   A arquitetura	Non-standard	(NA)	é	definida	como	uma	arquitetura	que	se	afasta	dos	princípios	de	
produção	modernista,	em	massa	e	repetitivos,	a	fim	de	abordar	a	complexidade,	variação	e	personalização	em	
larga escala. (Tradução nossa). Disponível em: <http://www.tudelft.nl/en/study/master-of-science/master-
programmes/architecture-urbanism-and-building-sciences/architecture/programme/specialisations/non-
standard-and-interactive-architecture/> Acesso em: 14 jul 2014
157	 	 	 A	 arquitetura	 interativa	 (IA)	 é	 abordada	 no	 nível	 em	 que	 componentes	 de	 edifícios	 e	 edifícios	
tornam-se	dinâmicos,	agindo	e	reagindo	em	resposta	às	necessidades	ambientais	e	específicas	do	usuário.	
(Tradução nossa). Disponível em: <http://www.tudelft.nl/en/study/master-of-science/master-programmes/
architecture-urbanism-and-building-sciences/architecture/programme/specialisations/non-standard-and-
interactive-architecture/> Acesso em: 14 jul 2014
158   Do inglês: Designing with rules, algorithms and with running the process creates the foundations for 
a new kind of building. These buildings are based on the behavior of an intelligent flock of swarming points, 
each of them executing a relatively simple rule, each of them acting according to local awareness of their 
immediate environment.
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Figura 68. Acoustic Barrier, 2006, Utrecht Leidsche Rijn, Holanda, ONL [Oosterhuis_Lénárd]. Modelo tridimen-
sional para a geração da relação dos pontos que unem as placas de vidro. Fonte: <http://cumincad.scix.net/
data/works/att/caadria2006_237.content.pdf> Acesso em 14 jul. 2014.

No projeto Acoustic Barrier, segundo figuras 68 e 69, regras simples interligadas 

servem de base para o mapeamento da logística paramétrica. As relações para-

métricas de comprimento, largura e altura culminam com a geração de um mo-

delo espacial tridimensional, constituindo o invólucro de vidro do edifício. Poste-

riormente, um modelo espacial geométrico estrutural é gerado da mesma forma 

que o invólucro. Ambos, invólucro e estrutura, se inter-relacionam por pontos de 

intersecção específicos, constituindo a barreira acústica. Estas intersecções são  

geradas de forma interativa, por meio de regras programadas e execução de cálculos,  

contribuindo também com a regulação e ajustes, e otimizando os processos. 
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Figura 69. Acoustic Barrier, 2006, Utrecht Leidsche Rijn, Holanda, ONL [Oosterhuis_Lénárd]. Projeto que com-
bina 1,5 km de barreira acústica, com uma indústria de 5.000m2 localizada ao lado de uma autoestrada em que 
veículos andam a cerca de 120km/h. Fonte: <http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=soundbarrier> 
Acesso em: 14 jul.2014.

Baseado em minhas experiências e construindo o WEB, o Acoustic  
Barrier e o Cockpit, eu agora acredito fortemente que toda natureza e 
toda evolução vista em produtos são resultados de um complexo con-
junto de cálculos simples. Os cálculos podem ser vistos como a cons-
trução de relações entre os nós com a aplicação de regras simples. A 
relação pode variar a partir do traçado de uma linha (ligação mais curta) 
até a troca de dados em tempo real (Smart Dust159).160 (OOSTERHUIS, 
2005, p. 102. Tradução nossa)

159  Smart Dust foi uma proposta de pesquisa escrita pelo grupo de pesquisa ISAT ao DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency) por	Kris	Pister,	Joe	Kahn,	e	Bernhard	Boser,	da	Universidade	da	Califórnia,	
Berkeley,	em	1997.	Tem	como	significado	um	sistema	composto	por	sistemas	microeletromecânicos	(MEMS),	
tais	 como	 sensores,	 robôs	 ou	 outros	 dispositivos,	 que	 podem	 detectar,	 por	 exemplo,	 luz,	 temperatura,	
vibração,	magnetismo,	ou	produtos	químicos.	Eles	geralmente	são	operados	por	uma	rede	de	computadores	
sem	fio	e	são	distribuídos	em	alguma	área	para	realizar	tarefas,	geralmente	sentido	através	de	identificação	
por	rádio-freqüência.	(Tradução	nossa).	Disponível	em:	<http://en.wikipedia.org/wiki/Smartdust> Acesso em: 
14 jul. 2014
160  Do inglês: Based on my experiences with building the WEB, the Acoustic Barrier and the Cockpit, I 
do now strongly believe that all of nature and all evolution seen in products are the result of a complex set of 
simple computations. Computations can be seen as building relations between nodes applying simple rules. 
The relation can vary from tracing a line (shortest connection) to exchanging data in real time (Smart Dust). 
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O argumento do arquiteto nos direciona à lógica dos processos de projeto de baixo 

para cima, em que regras simples são aplicadas em ambientes complexos, ao con-

trário dos processos de cima para baixo (top-down), que se inicia por meio de estru-

turas complexas sem um conceito claro de como gerá-las, aumentando o número 

de incógnitas do processo, que é produzido a partir de várias tentativas acertos-

erros até atingir-se o resultado final mais adequado.

Este processo produzido por regras depende também de um número de atores  

trabalhando em conjunto, cada qual com as suas especificidades, de modo que, 

à medida que um ator age sobre as regras de acordo com a sua especialidade, 

o modelo tridimensional será ajustado. Este processo é sujeito a adequações  

provenientes do modo de fabricação. Por isso, o trabalho colaborativo é intrínseco 

aos processos de projeto de arquitetura non-standard e interativos. 

3.3.2 Robert Stuart-Smith [Kokkugia]_ MycoFARMx (2011)

Robert Stuart-Smith estudou arquitetura no Reino Unido, França e Austrália e é 

mestre pela Architectural Association (AA) de Londres. É o fundador do escritório 

de arquitetura rs-Sdesign, sediado em Londres e na mesma cidade, um dos  

socios-fundadores do estúdio Kokkugia, junto ao arquiteto Roland Snooks161, que 

161	 	 Roland	 Snooks:	 arquiteto	 pela	 Universidade	 RMIT,	Melburne,	 na	 Austrália,	 possui	mestrado	 em	
Projeto	de	Arquitetura	Avançada	pela	Universidade	de	Columbia,	Nova	 Iorque,	nos	EUA.	É	um	dos	sócios-
fundadores	do	estúdio	Kokkugia.	Sua	pesquisa	é	focada	em	estabelecer	uma	base	metodológica	e	conceitual	
com uma abordagem comportamental para projetar, por meio de uma estratégia algorítmica de desenho para 
a	lógica	da	inteligência	coletiva,	operando	através	de	algoritmos	multiagentes.	Ele	lecionou	na	Universidade	
de	Columbia,	Universidade	da	Pensilvânia,	SCI-Arc,	Pratt	Institute,	UCLA,	USC	e	Universidade	RMIT.	Roland	
foi	convidado	como	crítico	em	Harvard,	Yale,	Universidade	de	Aalto,	Politécnico	de	Milão	e	na	Architectural 
Association (AA). (Tradução nossa) Disponível em: <http://www.kokkugia.com/studio> Acesso em 14 jul. 2014
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tem como principal objetivo a prática de pesquisa colaborativa. As pesquisas de 

Robert Stuart-Smith giram em torno de sistemas auto-organizativos e processos 

generativos de formações materiais, com o objetivo de investigar qualitativamente 

aspectos do ciclo de vida da construção, por meio de processos computacio- 

nais tais como projetos algorítmicos, fabricação digital, montagem, uso, demolição, 

entre outros. Atualmente faz parte do corpo docente do curso de pós-graduação 

profissional Design Research: Experimentation and Innovation, em Arquitetura e  

Urbanismo, da Architectural Association’s Design Research Laboratory (AA-DRL) e já 

lecionou na Universidade RMIT (Austrália), na Universidade de East London (Reino 

Unido), Universidade de Washington (EUA), além de ter coordenado workshops e 

aulas em muitas outras instituições, incluindo Strelka, em Moscou, Rússia e AA, em 

São Paulo, no Brasil, como na figura 70. 

  

Figura 70. Pavilhão Flexível 
(Supple Pavilion), 2011-

2012, AA São Paulo. Projeto 
desenvolvido em workshop 
promovido pela AA de Lon-
dres, sob a coordenação do 

arquiteto Robert Stuart-Smith 
(Kokkugia) e desenvolvido 

pelos arquitetos e pesquisa-
dores: Cynthia Nojimoto e 

Gilfranco Medeiros Alves 
(pesquisadores do grupo no-
mads.usp, São Carlos), Flávia 

Ghirotto Santos, Humberto 
da Mata e Rafael Moro-

zowski Ardjomand. Fonte: 
<http://saopaulo.aaschool.

ac.uk/?page_id=1358> Acesso 
em: 16 jul. 2014.
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O Laboratório de Pesquisa em Design (AADRL) possui como características princi-

pais o trabalho colaborativo e interdisciplinar sobre os fluxos de informações per-

corridos em processos de projeto. Os projetos são desenvolvidos como propostas 

coletivas, realizados por pequenas equipes que se auto-organizam e que abordam 

temas comuns baseados em informações compartilhadas como dados, modelos 

e scripts. Este laboratório tem explorado atualmente os efeitos qualitativos da  

arquitetura por meio da reconstrução de métodos de análises do ciclo de vida do 

edifício e, como consequência, tem obtido resultados que redefinem as relações 

entre matéria e energia dentro dos aspectos de produção arquitetônica. (SMITH, 

2014, p. 99)

É dentro do contexto da matéria, como um material dinâmico que evolui e que faz 

parte de um fluxo de troca constante de energia com o meio em que está inseri-

do, que o arquiteto Robert Stuart-Smith argumenta a metodologia incorporada ao  

estudo do ciclo de vida da arquitetura:

Parece que o aspecto materialista da arquitetura tem sido ignorado e 
uma ênfase sobre as propriedades inertes de material são promovi-
dos através de um equívoco que a arquitetura sustenta e o seu valor 
econômico permanece predominantemente nas montagens de mate-
riais padronizados. Programando temporalidades no ciclo de vida da 
arquitetura poderia se adicionar valor ao ambiente construído. No  
entanto, ele requer uma abordagem diferente para a organização  
material, de modo a serem criadas estratégias de transformações  
baseadas em tempo. Ele requer o desenvolvimento de métodos  
de trabalho que não estão atualmente difundidos na indústria da  
construção.162 (SMITH, 2014, p. 102. Tradução nossa)

162  Do inglês: It seems that the materialist aspect of architecture has been ignored and an emphasis 
on the inert properties of material are promoted through a misconception that architecture endures, and its 
economic value rests predominantly in the instantiation of standardised material assemblages. Programming 
temporalities into the architectural life cycle could add-value to the built environment. However, it requires a 
different approach to material organisation that strategises time-based transformations. It necessitates the 
development of working methods not currently widespread in the building industry.
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Sob o ponto de vista do arquiteto, levando-se em consideração que as alterações 

climáticas provocam impacto ambiental, transformando a dinâmica da matéria, não 

é possível considerá-la como algo inerte, mas como um dos agentes que direta-

mente influencia o ambiente, seja ele natural ou construído artificialmente. A ma-

téria torna-se, portanto, um processo dinâmico inerente aos processos de projeto. 

As tecnologias computacionais contribuem para que dados mais precisos sobre as 

propriedades dos materiais sejam inseridos já no desenvolvimento dos processos 

de projeto, corroborando com a prática do pensamento ecológico.

Projetos sobre o comportamento do material que diretamente impactam na  

arquitetura e em seu ciclo de vida foram desenvolvidos por pesquisadores do  

laboratório AADRL, sob a coordenação do arquiteto Robert Stuat-Smith e discuti-

dos em publicações, como é o caso do projeto MycoFARMx publicado em artigo 

para os anais do Cities For Smart Environmental And Energy Futures - Impacts on  

Architecture And Technology, 2014. O projeto é discutido e proposto sob o contexto 

do material como um processo dinâmico e como um elemento influenciador direto 

nos resultados do ciclo de vida do edifício. 

O MycoFARMx, segundo figuras 71 e 72, teve como base os princípios da arquite-

tura evolutiva biológica, ou seja, com a aplicação de matérias biológicas vivas junto 

ao processo de projeto artificial, de modo que os ciclos destas matérias fossem 

estudados em relação à sua evolução no tempo, à sua capacidade de adaptação 

e de decomposição, para serem incorporados aos ciclos dos processos de proje-

to arquitetônicos. Inúmeros experimentos e protótipos foram desenvolvidos, por 

criação de software específicos, para que a organização e adaptabilidade do ma-
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terial vivo fossem estudadas e observadas. O envolvimento de estudo da matéria 

viva inter-relacionada com a arquitetura exige conhecimento de outras disciplinas, 

de modo que os experimentos puderam contar com as especificidades de outros  

profissionais além do domínio da arquitetura.

 

 
Figura 71. Modelo virtual do Myco-
FARMx, 2010, AADRL, por: Xin Guo, 
Walee Phiriyaphongsak, Bo Thammwi-
set, JunJie Zeng. Coordenado por: 
Yusuke Obuchi e Robert Stuart-Smith. 
MycoFARMx é a proposta do pro-
tótipo de um parque de cogumelo em 
Kunming, capital de Yunnan, no sul da 
China, em um campo de arroz que está 
atualmente sob risco de ser engolido 
pelo rápido crescimento urbano. Uma 
adaptação ecológica de um processo 
simbiótico natural oferece um meio de 
aumentar ambos, o capital natural e 
social. Palha de arroz, um abundante 
subproduto do campo de arroz, é 
solidificado por agentes microbianos 
chamados “micélio”, que crescem como 

um material vivo e evoluem em direção a uma arquitetura viva, que é biodegradável em um projeto de ciclo fechado 
(close-loop) de volta para o campo de arroz. Fonte: SMITH, 2014, p. 105 e <http://drl.aaschool.ac.uk/portfolio/myco-
farm/> Acesso em: 16 jul. 2014. Tradução nossa.

 

 
 
Figura 72. Modelo físico tridimensional 
do MycoFARMx, 2010, AADR. Fonte: 
<http://drl.aaschool.ac.uk/portfolio/
mycofarm/> Acesso em: 16 jul. 2014. 
Tradução nossa.
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O processo de projeto que tem em seu cerne as análises do ciclo de vida do am-

biente artificialmente construído, compartilhados com as análises de temporali-

dade dos ciclos da matéria viva, é impulsionado pela imprevisibilidade da natureza  

agindo com as previsibilidades da arquitetura programada. A dinâmica da matéria 

viva pode contribuir com análises qualitativas em projetos arquitetônicos, corrobo-

rando o pensamento ecológico socioambiental.

3.3.3 Achim Menges_HYGROSKIN – METEOROSENSITIVE PAVILION – 
HYGROSKIN (2013)

Achim Menges, nascido em 1975, é alemão, arquiteto graduado pela Architectural 

Association de Londres, onde lecionou posteriormente, no curso Master em Tecno-

logias Emergentes (EMTECH). Atualmente é professor da Universidade de Stuttgart, 

na Alemanha, e diretor/fundador do Instituto de Design Computacional (ICD). É 

também professor convidado do curso de Arquitetura na Universidade de Harvard 

da Graduate School of Design, nos Estados Unidos e professor visitante do pro-

grama de pós-graduação em Tecnologias Emergentes na Architectural Association, 

em Londres. Sua pesquisa e prática concentram-se nas inter-relações entre proces-

sos de projeto computacionais morfogenéticos, engenharia biomimética e fabrica-

ção assistida por computador. Para tal, trabalha interdisciplinarmente com enge-

nheiros estruturais, biólogos, cientistas da computação e de materiais.

O Instituto de Design Computacional (ICD) está inserido no curso de Arquitetura e 

Planejamento Urbano da Universidade de Stuttgart, e tem como direcionamento o 

ensino e a pesquisa em design computacional e fabricação assistida por computador 
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(CAM), em particular a fabricação robótica, em processos de projeto de arquitetura. 

Por meio do ensino, o ICD estabelece a prática em processos de projeto paramétri-

co e algorítmico e, por meio da pesquisa, o divide-se em dois grupos, o Integrative 
Design Computation and Materialisation e o Computational Morphogenesis and 
Evolutionary Design Computation. Ambos abordam questões formais, estruturais 

e ecológicas em processos de projeto. O primeiro visa ao estudo da composição e 

comportamento do material e o segundo estabelece em suas pesquisas um método 

comparativo dos processos computacionais aplicados à arquitetura com os proces-

sos evolutivos da biologia, através da compreensão do projeto computacional como 

processos variáveis de desenvolvimento de algoritmos e de formação.

Para Achim Menges a compreensão da composição e comportamento do material 

perante o meio em que está inserido é de fundamental importância em proces-

sos de projeto. Segundo o argumento do arquiteto, o conhecimento das capaci-

dades do material implica conhecer as capacidades de conforto acústico, luminoso,  

energético e estrutural, colaborando simultaneamente com o comportamento dos 

processos de projeto de arquitetura. Esta simultaneidade é possível por meio da 

aplicação das tecnologias computacionais atuais de processo e de fabricação, o que 

torna o material, a estrutura e as questões climáticas elementos inseparáveis de 

análise no desenvolvimento do projeto. (MENGES, 2011, p. 202)

Esta abordagem de Menges nos remete aos processos emergentes da biologia, em 

que comportamentos e interações menores - no caso o comportamento dos ma-

teriais - afetam o sistema intermediário - o projeto arquitetônico e o sistema maior 

– e o meio em que está inserido, alterando a configuração do conjunto ao pro-
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vocar o retorno de emergências deste meta-sistema aos sistemas menores, como  

representado esquematicamente, na figura 73, pelo Diagrama de Emergência,  

desenvolvido pelo cientista da computação Chris Langton, em 1992. Este ciclo é 

avaliado a cada alteração e manipulação dos dados, respaldando a cada etapa o 

equilíbrio do processo de projeto. 

 
Figura 73. Diagrama de Emergência, 

1992, elaborado pelo cientista da 
computação Chris Langton. Fonte: 

JENCKS, 1997, p. 61.

 

O projeto HygroSkin, ilustrado pelas figuras 74 e 75, foi desenvolvido dentro deste 

contexto, em que a composição e a dinâmica do material foram estudadas em  

relação às variações climáticas, a fim de que o desenvolvimento dos processos de 

projeto deste pavilhão se conformasse e, por consequência, se privilegiasse do 

comportamento do material estudado, no caso a madeira.

O Pavilhão Meteorossensitivo explora um novo modo de arquitetura 
sensível ao clima. Enquanto a maioria das tentativas, no sentido de ca-
pacidade de resposta ambiental, depende fortemente da elaboração 

capítulo 3 : : Tecnologias aplicadas em processos de projeto sob o ponto de vista da biologia

C3



232

de equipamento técnico sobreposto, contrariamente às construções 
de materiais inertes, este projeto utiliza a capacidade de resposta do 
próprio material. A instabilidade dimensional da madeira em relação ao 
teor de umidade é empregada para construir uma pele arquitetônica 
“metereossensitiva” que abre e fecha, de modo autônomo, em respos-
ta às mudanças climáticas, mas não requer o fornecimento de energia 
operacional, nem qualquer tipo de controle mecânico ou eletrônico. 
Aqui, a própria estrutura do material é a máquina.163 (MENGES, 2013. 
Tradução nossa)

 

Figura 74. HYGROSKIN – Pavilhão Meteorosensitivo, 2011-13. Coleção permanente, FRAC Centre Orleans, 
France. Achim Menges em colaboração com Oliver David Krieg e Steffen Reichert. Fonte: <http://www.achim-
menges.net/?p=5612> Acesso em: 18 de jul. 2014.

O projeto HygroSkin tem como desafio minimizar o impacto energético exploran-

do as capacidades físicas, formais e dinâmicas dos materiais empregados neste  

processo de projeto. Porém, algumas emergências que possam ocorrer após este

163  Do inglês: Meteorosensitive Pavilion explores a novel mode of climate-responsive architecture. 
While most attempts towards environmental responsiveness heavily rely on elaborate technical equipment 
superimposed on otherwise inert material constructs, this project uses the responsive capacity of the 
material itself. The dimensional instability of wood in relation to moisture content is employed to construct a 
metereosensitive architectural skin that autonomously opens and closes in response to weather changes but 
neither requires the supply of operational energy nor any kind of mechanical or electronic control. Here, the 
material structure itself is the machine.



233

processo talvez possam também não ser previstas. Em se tratando de compor-

tamento do material natural perante a ação da umidade do ar, de algum modo  

algumas emergências podem ser previstas, por meio de simulações, como, por  

exemplo, os movimentos de abertura e fechamento das lâminas de madeiras em 

detrimento do fator umidade do ar. Por outro lado, por ser um material que sofre 

alterações com a ação climática ao longo do tempo, outras emergências podem  

surgir, sendo estas imprevisíveis, haja vista alterações climáticas não conhecidas 

que podem ocorrer sob a ação de fatores diferentes da umidade do ar. As emergên-

cias podem surpreender positiva ou negativamente. Esta análise é embasada na  

analogia dos processos ecológicos com a arquitetura argumentada pelo crítico 

Charles Jencks (data de nasc. 1939)164:

Quando os ecologistas fazem experimentos com muitos novos micro-
climas a fim de criar o estado final que desejam, eles descobrem que 
a ordem em que eles adicionam espécies diferentes faz com que um 
todo diferente emerja. Sequência e sucessão, bem como elementos, 
importam. Devido à retroalimentação, pequenas diferenças na sequên-
cia ou no elemento podem criar emergências diferentes. Por analogia, 
o arquiteto sabe muito sobre a ordem determinística, que é provável 
que surja em um edifício, e muita coisa sobre a ordem em que as peças 
devem ser adicionadas à estrutura - o que mais são projetos e crono-
gramas do que uma tentativa de corrigir a sucessão? No entanto, qual-
quer bom arquiteto também sabe que a chave para um grande edifício 
é tirar vantagens das surpresas - tanto negativas quanto positivas. Deve 
haver uma emergência imprevisível num edifício criativo, ou cidade 

164	 	 Charles	Jencks	(1939):	norte-americano,	paisagista,	teórico	e	crítico	de	arquitetura.	É	graduado	em	
literatura pela Universidade de Harvard, mestre em arquitetura pela Universidade de Harvard no programa de 
pós-graduação	em	design	e	doutor	em	história	da	arquitetura	pela		University	College	de	Londres.	Lecionou	
em universidades como a Architectural Association,(AA), UCLA, Los Angeles e Royal Society of Arts, London, 
além de ter dado palestras em mais de quarenta universidades no mundo. (Tradução nossa). Disponível em: 
<http://www.charlesjencks.com/#!biography> Acesso em: 18 jul. 2014
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e que leva a duas consequências. Ao final, não há um programa mais 
curto ou modelo menor que o edifício em si e, além disso, para explorar 
conjuntos surpreendentes, o arquiteto deve prestar muita atenção ao 
processo.165  (JENCKS, 1997, p.63. Tradução nossa)
  

 
 

Figura 74. HYGROSKIN – Pavilhão Meteorossensitivo. Coleção permanente, FRAC Centre Orleans, France, 2011-
13. Achim Menges em colaboração com Oliver David Krieg e Steffen Reichert. Uso de tecnologia computacio-
nal, por meio de software de modelagem tridimensional, análise de elementos finitos e braços robóticos para 
a fabricação de projeto paramétrico. Fonte: <http://www.achimmenges.net/?p=5612> Acesso em: 18 de jul. 
2014. Tradução nossa.

De acordo com as pesquisas e práticas analisadas em processos de projeto digi-

tal mediados por algoritmos, modelos participativos de desenvolvimento de pro-

jeto, com o envolvimento de usuários e seres vivos, implicam, em ambos os casos, 

analisar comportamento em função do tempo, uma vez que se trata de sistemas 

165  Do inglês: When ecologists experiment with many new micro-climates in order to create the end-state 
they desire, they find that the order in which they add different species makes a different whole emerge. 
Sequence and succession, as ‘well as elements, matter. Because of feedback, slight differences in the sequence 
or the element may create a different emergent. By analogy, the architect knows a lot about the deterministic 
order that is likely to emerge in a building, and a great deal about the order in which parts should be added 
to the structure  - what else are blueprints and schedules than an attempt to fix succession? Yet any good 
architect also knows the key to a great building is taking advantage of surprises - both negative and positive. 
There must be an unpredictable emergent in a creative building, or city, and that leads to two consequences. 
In the end, there is no shorter program or smaller model than the building itself and, secondly, to exploit 
surprising wholes, the architect must pay close attention to the process.
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evolutivos, inseridos num determinado sistema social e meio ambiental dinâmicos. 

Estes modelos, portanto, tendem a gerar emergências imprevisíveis, com níveis de 

complexidade variados, de acordo com os fluxos de informações que se inter-relacionam. 

Assim, o estudo do material - não somente da sua composição e da tecnologia 

envolvida para produzi-lo, mas da sua estrutura, performance e comportamento 

diante da influência dos fatores naturais e artificiais - passa a ser foco de pesqui-

sas teórica e experimental aprofundadas por arquitetos e pesquisadores contem-

porâneos. Como consequência, verifica-se o surgimento de centros de pesquisa em  

arquitetura cada vez mais dotados de laboratórios de tecnologia computadorizada, 

equipados com máquinas de fabricação digital, tecnologia robótica, entre outros. 

Estes centros de pesquisa são reflexos das mudanças na metodologia dos processos 

projetuais em arquitetura, em que projeto e produção tornam-se indissociáveis.

Verifica-se também que os meios digitais de transmissão e troca de informações em 

tempo real dinamizam o trabalho do arquiteto e demais profissionais envolvidos, 

incentivando-os a trabalhar coletivamente, de modo que as diferenças e níveis de 

conhecimento de cada disciplina enriquecem os processos, tendendo ao equilíbrio 

dos sistemas dinâmicos.

Assim, os processos projetuais tendem a ser desenvolvidos de baixo para cima se 

aproximando cada vez mais da maneira como os seres vivos se comportam. Por isso 

a necessidade de que sejam incorporados os estudos dos processos provenientes 

da biologia à atividade prática e acadêmica da arquitetura.
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3.4 Algoritmo genético em processo de projeto digital

Pretende-se, como objetivo nesta parte da pesquisa, introduzir de uma maneira 

geral os algoritmos genéticos e como eles são analisados no universo dos proces-

sos de projeto em arquitetura. Não se almeja aprofundar nas especificidades dos  

algoritmos genéticos, nem tão pouco nos detalhes técnicos pelos quais estes  

algoritmos são aplicados em processos criativos. A ideia é dar ao leitor parâmetros 

sobre a introdução da tecnologia algorítmica genética em processos de projeto, 

por meio de exemplificações, a fim de gerar reflexões e analisar de que modo ela 

contribui na elaboração de um constructo ecológico socioambiental em processos 

de projetos arquitetônicos. 

Antes de adentrar nos processos de projeto que se utilizam de algoritmos genéti-

cos, é necessária a compreensão tanto dos sistemas dinâmicos quanto dos sistemas 

genéticos, para compará-los e relacioná-los aos processos de projeto arquitetôni-

cos, uma vez que a arquitetura é uma disciplina que tece complexas e dinâmicas 

tramas com o seu exterior, dentro de um determinado contexto, caracterizando-se 

como um sistema dinâmico.

Os sistemas dinâmicos apresentam propriedades quantitativas e de acoplamento 

de elementos, não lhes dando a característica de processos construtivos, em que 

componentes de estruturas internas distintas são decifradas. (CHU, 2004a). Deste 

modo, assim como as relações dinâmicas, são igualmente necessárias análises da 

lógica construtiva interna dos processos de projeto, a compreensão do seu com-

portamento, e das inter-relações que podem ocorrer gerando variáveis, fornecendo 
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elementos para o planejamento e elaboração prévia das etapas que compõem o 

sistema arquitetônico (sua concepção, estruturação, implementação, pós-ocupa-

ção e descarte), colaborando também para o desenvolvimento de um constructo 

ecológico sócioambiental.

O arquiteto Karl Chu (data de nasc. 1950)166 argumenta ainda que:

A capacidade geradora de sistemas dinâmicos permite a auto-organiza-
ção, mas não auto-replicação: sistemas dinâmicos não contêm nem a 
descrição de sua lógica e modelo de organização, nem mecanismos 
para copiar informação hereditária para as gerações posteriores. Em 
contraste, um sistema genético contém a descrição de si, que é ne-
cessária para a auto-replicação167. (CHU, 2004b, p. 2. Tradução nossa)

No contexto da arquitetura é necessário compreender a organização das variações 

internas e externas envolvidas ainda na fase do processo de desenvolvimento do 

projeto, para que tais variações em constante modificação possam ser combinadas 

e possíveis emergências possam ser perceptíveis. O algoritmo genético foi desen-

volvido para que situações elaboradas artificialmente pudessem ser analisadas e 

construídas analogamente aos sistemas genéticos.

166	 	 Karl	Chu	(1950):	diretor	do	estúdio	de	arquitetura	METAXY.	Foi	o	fundador	e	diretor	do	Instituto	de	
Arquitetura	Genética	na	GSAPP,	da	Universidade	Columbia,	de	Nova	York.	É	professor	de	arquitetura	na	Escola	
de	Arquitetura	do	 Instituto	Pratt,	em	Nova	 Iorque.	 	Além	disso,	ele	 também	é	um	co-diretor	do	Programa	
de Arquitetura BioDigital em ESARQ, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), em Barcelona. Ele está 
envolvido	em	pesquisa	e	desenvolvimento	da	arquitetura	genética	e	ontologia	da	arquitetura	dos	mundos	
possíveis.	 (Tradução	 nossa).	 Disponível	 em:	 <https://www.pratt.edu/faculty_and_staff/bio/?id=kchu999>	
Acesso em: 21 jul. 2014. 
167  Do inglês: The generative capacity of dynamical systems allows for self-organization but not self-
replication: dynamical systems contain neither a description of their logic and template of their organization 
nor mechanisms for copying hereditary information onto subsequent generations. In contrast, a genetic system 
contains the description of itself that is necessary for self-replication. 
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Os algoritmos genéticos, criados pelo cientista John Holland (data de nasc. 1929)168 

na década de 1960, têm como objetivo não apenas resolver problemas específi-

cos na busca de caminhos para melhores soluções, mas também buscar melhores 

soluções em meios que se modificam. Para isso, criam mecanismos de adaptação 

entre elementos distintos dentro de um ambiente que se altera, mantendo a sua 

performance e organização, com inspiração nos sistemas biológicos, em que popu-

lações distintas são combinadas e selecionadas naturalmente por meio de muta-

ções aleatórias, inversões, entre outros fenômenos. (MITCHELL, 1998)

Analisando o argumento dos sistemas genéticos do arquiteto Karl Chu, sob o ponto 

de vista do uso dos algoritmos genéticos em processos de projeto arquitetônicos, a 

estrutura interna de um elemento no processo criativo pode gerar inúmeras com-

binações e organização, por meio de replicação, construção, exclusão, etc. Quan-

do essa estrutura interna é explorada apenas sob a ótica dos sistemas dinâmicos,  

importantes comportamentos podem passar desapercebidos, já que não têm a  

capacidade de observação destas combinações e construções.

A tecnologia computacional algorítmica genética contribui então para que os fluxos 

da lógica interna de processos possam ser compreendidos mais amplamente de 

modo a dar maiores possibilidades de análises e tomadas de decisões. A represen-

tação computacional necessita de informações externas à sua estrutura para agru-

168	 	 John	 Henry	 Holland	 (1929):	 norte-americano,	 graduado	 em	 matemática	 pelo	 	 Massachusetts	
Institute	of	Technology	 (MIT),	nos	EUA,	pós-graduado	em	ciência	da	 comunicação	e	doutor	em	ciência	da	
computação, ambos pela Universidade de Michigan. Desempenhou papel fundamental na criação do Centro 
de	Michigan	para	o	Estudo	de	Sistemas	Complexos.	É	um	dos	teóricos	pioneiros	da	matemática	não-linear	e	
da	utilização	de	novas	técnicas	matemáticas	para	a	compreensão	de	problemas	em	disciplinas	diversas	como	
economia,	biologia	e	ciência	da	computação.	(Tradução	nossa).	Disponível	em:	<http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/745552/John-Henry-Holland>	Acesso	em:	21	jul.	2014.	
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par elementos para que o projeto se consolide. Já no modelo não representacional 

- como os software de algoritmos genéticos, por exemplo - por não precisar de 

referências externas, são criadas características próprias sem a necessidade de se 

basear em algo existente, de modo que emergem formas intrínsecas ao processo.

No universo analisado dos sistemas dinâmicos e genéticos, os processos de 

projeto de arquitetura estão passando de sistemas morfodinâmicos para sistemas  

morfogenéticos, sendo que estes têm em sua proposição a ideia de que o princípio  

interno gera forma arquitetônica e organização. (CHU, 2004a)

Deste modo, pode-se dizer que os software de algoritmos genéticos contribuem 

com os processos de projeto de arquitetura, não só como um dos meios de se com-

preender melhor e mais profundamente seus fluxos internos de informação, mas 

também o comportamento e as possíveis combinações que possam ocorrer como 

forma de adaptação às informações dos meios externos. Podem também contribuir 

como uma forma de observar e manipular as inter-relações entre os processos a 

fim de que evoluam de modo organizado. Além disso, proporcionam os registros 

dos seus códigos e das ações executadas ao longo dos processos de projeto, por 

meio de um passo-a-passo de informações. Analogamente à biologia genética, seria 

como decifrar e registrar o código de DNA de uma célula sob a ação do ambiente 

em que está inserido.  (ESTÉVEZ, 2005) 

De acordo com estas reflexões, selecionou-se o grupo de pesquisa em  

Arquitetura Genética, da Escola Técnica Superior de Arquitetura (ESARQ), de  
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Barcelona, Espanha, para que se possa compreender mais aprofundadamente as 

abordagens desta temática sob a ótica de acadêmicos e profissionais da área.

3.4.1 Transmitir a Arquitetura Genética_Genetic Architecture Research 
Group_ESARQ 

A Universidade Internacional da Catalunha (UIC) possui em seu quadro de cursos 

a Escola Técnica Superior de Arquitetura (ESARQ), fundada em 1996, com o obje-

tivo de aprofundar o ensino sobre materiais, sustentabilidade e ecologia, além de 

cooperação internacional e gestão de arquitetura, tendo como fundador e primeiro 

diretor o Prof. Dr. Alberto Estévez.

O curso de especialização em Arquitetura Biodigital tem como objetivo  

abordar a arquitetura a partir de perspectivas dos processos da biologia, através 

dos meios digitais. Esse curso é base para o ingresso no programa de doutorado em  

Arquitetura Genética. O programa de doutoramento em Arquitetura Genética foi 

fundado no ano 2000, tendo como coordenador o Prof. Dr. Alberto Estévez. 

Esta linha de pesquisa tem como fio condutor os processos de projeto cibertico  
digital169 e ecológico ambiental170, como forma de desenvolver conceitos de 

169	 		 Os	processos	de	projeto	 cibernéticos	digitais	 foram	 introduzidos	no	programa	de	doutorado	em	
Arquitetura	Genética	da	UIC,	no	ano	de	2000	e	têm	como	termo	adotado	por	esta	linha	de	pesquisa	o	Novo	
Projetar	 Cibernético-Digital	 e	 significado: Sobrepondo e comparando com o uso do computador como um 
mero substituto do desenho manual, inclui elementos computadorizados virtuais e artificiais na construção 
de obras. Isto se realiza trabalhando dentro só software, como ferramenta não somente gráfica, mas criativa 
de projeto e de produção favorecendo as possibilidades de produção robotizada mesmo tendo limites para a 
arquitetura. E seria arquitetura genética se realmente trabalhar com software artificial como se fosse o DNA 
natural. Pois, por um certo aspecto, ambos são os mesmos, ambos correntes de informação para autoprodução 
e crescimento. ESTÉVEZ,	2005,	p.	42.	Tradução	nossa.
170	 	 	Os	processos	de	projeto	ecológicos	ambientais	também	fazem	parte	do	programa	de	doutoramento	
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emergência, genética e processos generativos, pertencentes ao universo da biolo-

gia, meios digitais, biomimetismo, bioaprendizado, morfogênese, entre outros. As 

tecnologias computacionais que dão suporte ao desenvolvimento destes processos 

de projeto são os software direcionados à genética, aos processos evolutivos, siste-

mas emergentes, algoritmos, processos paramétricos, entre outros. As tecnologias 

de suporte à fabricação e produção são as máquinas de controle numérico (CNC) e 

impressoras tridimensionais. 

A pesquisa em Arquitetura Genética, dentro do contexto da ESARQ, é investigada 

e experimentada a partir de duas perspectivas. Uma em que a genética é aplicada 

à arquitetura de modo real e natural, ou seja, estruturas vivas são incluídas no pro-

cesso criativo e participam, evolutivamente, do desenvolvimento dos processos 

de projeto em arquitetura. Neste caso, arquitetos trabalham interdisciplinarmente 

com geneticistas, inter-relacionando e manipulando algoritmos genéticos digitais 

 

da arquitetura com os da biologia genética, reorganizando os genes responsáveis 

por crescimento, forma e tamanho, de modo que se fortaleçam estruturalmente, 

como exemplificado nas figuras 76 e 77. 

  

em	Arquitetura	Genética	e	têm	como	termo	adotado	por	esta	linha	de	pesquisa	o	Novo	Projetar	Ecológico-
Meioambiental: em superação e comparação com o ecologismo pitoresco e conservacionista, inclui elementos 
vivos	reais	e	naturais	em	sua	construção,	seja	para	a	ética	ou	estética,	para	a	melhoria	das	condições	físicas	ou	
metafísicas.	Esta	arquitetura	poderá	ser	chamada	de	biológica	e	pode	ser	considerada	protogenética.	Começará	
a	ser	arquitetura	genética	genuína,	se	for	introduzida	uma	certa	manipulação	genética	que	condicionará	os	
seres	vivos	utilizados.	ESTÉVEZ,	2005,	p.	41.	Tradução	nossa.
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Figura 76. Biolamp, Genetic Barcelona Project, 2ª fase, 2007-2010, Grupo de pesquisa em Arquitetura Genética – GENARQI+D. 
A Bio-lâmpada, foi criada com bactérias bioluminescentes que vivem originalmente em peixe abissal, sem o uso de instalação 
elétrica e aplicada em toda uma residência de Barcelona. As peças foram fotografadas uma câmera reflex convencional como 
o olho normalmente percebe. Figuras da esquerda para a direita: (1) bactérias bioluminescentes em frascos, (2) composição 
da Biolamp e (3) aplicação da Biolamp nos Painéis Estruturais Biodigitais, desenvolvidos pelo grupo de pesquisa. Fonte: 
<http://geneticarchitectures.weebly.com/research_group.html> Acesso em: 22 jul. 2014.

Em relação à terceira fase do Genetic Barcelona Projetc, 2014, em que plantas  

bioluminescentes serão usadas para fins urbanos e domésticos, Alberto Estévez  

argumenta que: 
(…) É a primeira vez que geneticistas estão trabalhando para arquitetos. 
A pesquisa está sendo conduzida no controle genético do crescimento 
para desenvolver células vivas que são convertidas em materiais de 
construção e espaço habitável e que são “dirigidas” por meio de sua 
concepção genética específica, produzindo assim uma arquitetura que 
é 100% ecológica, reciclável e sustentável, com o máximo de economia 
de energia durante todo o processo de construção sem a necessidade 
do trabalho manual, já que o seu crescimento é natural.171 (ESTÉVEZ, 
2014, p. 15. Tradução nossa)

 

171  Do inglês: The first time that geneticists are working for architects. Research is being carried out into 
the genetic control of growth to develop living cells that are converted into building materials and habitable 
space that are “directed” by means of their specific genetic design, thereby producing architecture that is 100% 
ecological, recyclable and sustainable, with maximum energy-saving throughout the construction process and 
no need for manual labour, as its growth is natural. 
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Figura 77. Cadeira Bio-
digital, 2010, Grupo de 

pesquisa em Arquitetura 
Genética - GENARQI+D. 

À esquerda: Modelo 
tridimensional. À direita: 

Secções em madeira 
digitalmente fabricadas 
recobertas com grama 

natural. Fonte: <http:// 
geneticarchitectures. 

weebly.com/research_
group.html> Acesso em: 

22 jul. 2014.

A outra perspectiva é a aplicação da genética à arquitetura metaforicamente e de 

modo artificial, por similaridades das definições e dos processos da genética com 

os processos de projeto em arquitetura. A tecnologia robótica e máquinas de con-

trole numérico contribuem criativa e precisamente com este processo metafórico 

de baixo para cima. (ESTÉVEZ, 2005, p. 21). Alguns dos resultados nesta linha de 

projeto podem ser visualizados na figura 78.
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Figura 78. Painéis Estruturais Biodigitais, 2008-2010, Grupo de pesquisa em Arquitetura Genética – GENARQI+D, Barcelona. 
Investigação microscópica sobre as estruturas vivas das radiolárias e dos pólens, com a extração de regras genéticas aplicadas 
em parâmetros estruturais, por meio de tecnologia digital. À esquerda: foto da estrutura microscópica do pólen, 1200x. Ao 
centro: painel estrutural sendo produzido por máquina de controle numérico (CNC). À direita: Painéis estruturais instalados 
em consultório médico. Fonte: <http://geneticarchitectures.weebly.com/research_group.html> Acesso em: 22 jul. 2014.

Comparativamente, a arquitetura de Kas Oosterhuis tem no desenvolvimento dos 

seus processos a arquitetura genética, em que a genética é aplicada metaforica-

mente, de acordo com a definição de Estévez. Elementos arquitetônicos dinâmicos 

são desenvolvidos artificialmente por algoritmos computacionais aleatórios, como 

na figura 79. Neste sentido, os processos evolutivos da biologia são estudados e 

transferidos para os processos arquitetônicos por meio de sistemas eletrônicos.

 

 
Figura 79. Parede interativa, 
Hyperbody, 2009, Festo AG & 
Co. KG. Foto de Walter Fogel. 
Fonte: <http://www.hyper-
body.nl/research/projects/
interactivewall/> Acesso em: 
22 jul.2014.
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Nesta esfera de pesquisa e desenvolvimento de processo de projeto inter-relacio-

nado com a biologia genética, pode-se dizer que as investigações em arquitetura 

genética têm seus primórdios nos trabalhos desenvolvidos pelo arquiteto Frei Otto, 

com relação aos estudos das formações estruturais biológicas e seus comporta-

mentos. Porém, no atual programa de doutoramento em Arquiteturas Genéticas, 

da ESARQ, o avanço dos estudos nesta temática se dá graças ao fato de a tecnologia 

computacional atual proporcionar análises precisas e possibilidade de manipulação 

tanto de códigos artificiais quanto de códigos de DNA das estruturas biológicas. A 

interação dos algoritmos computacionais aplicados na arquitetura e na genética 

pode ser experimentada em modelos tridimensionais, através da transferência dos 

seus fluxos e códigos de informações para as máquinas de controle numérico. Deste 

modo, contribui com o avanço, aprofundamento, precisão e velocidade destes pro-

cessos. A tecnologia computacional algorítmica permite uma analogia com a gené-

tica no sentido da combinação de códigos, sendo que estas combinações permitem 

construir exatamente aquilo que é projetado. Possibilita ainda o desdobramento 

das análises em biologia evolutiva, com a introdução de elementos vivos da na-

tureza interagindo com estruturas artificialmente construídas, seja para melhorar 

o funcionamento estrutural do edifício, seja para diminuir a utilização de recursos 

artificiais e de alto consumo energético.

Com o objetivo de compreender de que modo se dá o desenvolvimento da arquite-

tura genética, explora-se aqui o estudo de caso Edifício Biodigital Barcelona. A fim 

de melhor compreender suas características, foi feita uma entrevista com o Prof. Dr. 

Alberto Estévez.
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3.4.2 A prática e a simulação da arquitetura genética de Alberto Estévez_ 
Biodigital Barcelona Skyscraper (2008-2009)

O Biodigital Barcelona Skyscraper, de acordo com a figura 80, é um projeto de pes-

quisa desenvolvido pelos arquitetos Alberto Estévez e Aref Maksoud e tem como 

objetivo aliar as duas perspectivas da arquitetura genética, como os processos da 

biologia viva com os artificiais de projeto e produção da arquitetura. Resultados de 

pesquisas genéticas realizadas em elementos vivos, como por exemplo os códigos 

de DNA das esponjas do mar, são analisados e transferidos para as tecnologias com-

putacionais, por meio de regras genéticas e parâmetros estruturais para que pos-

sam ser analisados e codificados. Esta transferência de informações aos software, 

denominada pelos arquitetos de DNA digital, diz respeito àquilo que se pode dese-

nhar e que pode ser fabricado em escala real, permitindo a emergência de proces-

sos de projeto do edifício e, posteriormente, a eleição, pelos arquitetos, das partes 

do processo mais eficientes para a sua aplicação. (ESTÉVEZ, 2014, p. 18)

 
Figura 80.  Biodigital 
Skyscraper, Barcelona, 
2008- 2009. © Alberto T. 
Estévez  e Aref Maksoud. 
À esquerda: Detalhes da 
esponja do mar Carib-
bean, 100x, 400x and 
3000x, fotografada por 
Alberto T. Estévez com 
FEI Quanta 200 scanning 
electron MICROSCOPE 
(SCT-UB). Ao centro e à 
direita: Resultados das 
renderizações das mod-
elagens tridimensionais, 
por meio de scripts, 

derivadas das implicações das regras das estruturas genéticas de esponjas biommicroscópicas em ferramentas 
paramétricas. Fonte: <http://albertotestevez.blogspot.com.br/2014/01/bio-digital-architecture-genetics.html> 
Acesso em: 29 jul. 2014. Tradução nossa.
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Para esta pesquisa as análises das organizações estruturais dos elementos vivos 

foram fundamentais, bem como conhecimentos específicos em biologia, conforme 

argumenta Alberto Estévez:

Naturalmente, para iniciar um protocolo de pesquisa genética é  
necessário compreender que as estruturas precisam seguir o salto  
fractal de um nível de escala para o outro: por exemplo, observar como 
esponjas são formadas por “pequenas esponjas”, que são organizadas 
por outras esponjas menores; é assim que as massas das células cres-
cem. Sabemos que as formigas ou os humanos não podem crescer, 
por exemplo, até 15 metros de altura, sem o colapso de sua própria  
estrutura. Mas formigas ou seres humanos podem ser aumentados 
em sua escala natural original para ter algo em torno de 15 metros de  
altura, assim como são demonstradas as torres humanas, tradição  
típica catalã. Aqui é uma das informações mais relevantes da vida 
para aplicação na arquitetura: a exigência da fractalidade precisa ser  
respeitada em estruturas biológicas e em estruturas digitais.172  
(ESTÉVEZ, 2014, p. 18. Tradução nossa)

Nesta pesquisa pôde ser observado que o processo de projeto é dinâmico, ele se 

auto-organiza naturalmente e artificialmente e evolui com o tempo, além de pro-

porcionar emergências durante o processo e prever futuras emergências após a 

172  Do inglês: Naturally, to start a genetic research protocol, it is necessary to understand that structures 
need to follow the fractal jump from one scale level to the other: for example seeing how sponges are formed 
by “little sponges” that are organized by other more little sponges that is how the masses of cells grow. We 
know that ants or humans can’t grow for example until 15 meters high without the collapse of their own 
structure. But ants or humans can be added in his original natural scale for have something of 15 meters high, 
as also the typical Catalan tradition of human towers shows. Here is one of the most relevant life information 
for application in architecture: The exigency of fractality needs to be respected in biological structures and in 
digital structures.
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sua implementação. As estruturas biológicas das esponjas do mar constituem fonte 

de parâmetros inseridos nos processos artificiais mediados por software e são ele-

mento integrador do invólucro do edifício. As relações entre os mecanismos gené-

ticos das esponjas do mar e sua auto-organização são de fundamental importância 

nessa pesquisa.

3.4.3 Arquitetura Genética: características em processos de projetos digitais

As características da arquitetura genética discorridas nesta parte da dissertação 

visam compreender as suas peculiaridades em processos de projetos digitais, de 

acordo com os processos da biologia e da teoria da cibernética. Esta reflexão surgiu 

a partir de entrevista formulada pela pesquisadora e concedida pelo Prof. Dr. Alber-

to Estévez, no ano de 2014, na esfera dos seus conceitos da arquitetura genética.

Esta última parte propõe uma maneira de introduzir as características da arquite-

tura genética organizada em torno de três perguntas: O que é? Como um processo 

de projeto se caracteriza como arquitetura genética? Para que serve? 

[O que é?] Definições e métodos da arquitetura genética

De acordo com as definições já mencionadas no capítulo 1, dadas pelo arquiteto 

Prof. Dr. Alberto Estévez (2005, p. 41), a arquitetura genética é aquela em que a 

genética é aplicada de modo real, ou seja, com estudos da genética de seres vivos, 

por geneticistas e arquitetos trabalhando transdisciplinarmente ou de modo artifi-

cial e metafórico, como é o caso dos processos de projeto digitais abordados nesta 
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dissertação. E isso sem a necessidade de profissionais da área da genética, a qual a 

partir daqui será denominada arquitetura genética digital. 

Dentro do contexto dos processos da arquitetura genética digital, o arquiteto 

(2014) argumenta que o paralelismo entre os processos da genética e os processos 

projetuais digitais contribui para que as inter-relações entre eles sejam compreen-

didas e estabelecidas, atingindo-se mais facilmente os resultados desejados, mas 

não é imprescindível que o arquiteto tenha o conhecimento sobre a genética. Este 

argumento de Estévez demonstra que o estudo da cibernética e dos processos da 

biologia evolutiva, atrelados aos processos de projeto, são importantes do ponto de 

vista do entendimento de como se dão os fluxos de informações em processos de 

projetos digitais, agilizando a capacidade de tomadas de decisão. 

A arquitetura genética digital pode ter em seus processos métodos variados de de-

senvolvimento de projeto, propostos por aquele que os desenvolve, e estes mé-

todos ditarão como aplicar os algoritmos genéticos. A analogia metodológica com 

a genética se estabelece em processos projetuais digitais no momento em que se 

decide que códigos de informação controlarão a estrutura do projeto e posterior 

funcionamento de todo o edifício, por meio de algoritmos em sequências de zero 

e um, assim como os códigos de DNA de um ser vivo. A ordem desta sequência 

ou a alteração desta ordem determinará o resultado final do projeto e suas pos-

síveis emergências, assim como a composição e ordem das cadeias de adenina (A),  

timina (T), citosina (C) e guanina (G), que compõem o DNA de um ser vivo.  

(ESTÉVEZ, 2014). O código genético contém as informações biológicas de um ser 
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vivo e determina como ele será, no sentido de suas características formais, de  

organização e evolução, por isso a comparação com os códigos dos algoritmos.

A relação estabelecida pelo arquiteto entre os processos de projetos digitais e a 

biologia evolutiva, mais especificamente a genética, reforça a forte presença das 

inter-relações dos fluxos de informação contidos nos sistemas complexos gerados 

por software, que constituem os processos de projetos digitais, e a necessidade 

de compreensão da sua matemática e organização, proveniente do conceito de  

autopoiesis, definido pelos biólogos Francisco Varela e Humberto Maturana (1997, 

p.17). O que se pode concluir é que, ao se estabelecer estas inter-relações, o  

desenvolvimento projetual digital torna-se compreensível e comparável aos pro-

cessos da biologia. É importante notar que a presença da tecnologia computacional 

algorítmica desde o processo criativo, estabelece tal desenvolvimento projetual de  

maneira coesa. As emergências coerentes que estes processos podem gerar, como 

na Natureza, fazem com que esse desenvolvimento deixe de se basear em tentativas 

de erros/acertos para atingir soluções. Ao que parece, de acordo com os paralelos 

traçados pelo arquiteto, estabelecer e decifrar em processos de projeto o “código 

de DNA digital”, assim como denominado por ele, contribui para maior precisão e 

domínio da composição do edifício, tanto em projeto - com as emergências pro-

venientes dos resultados dos software - quanto em produto, com as emergências 

provenientes dos modelos físicos testados em escala real, através da automatização 

das máquinas de fabricação digital. 

No que tange a metodologia dos processos de projeto da arquitetura genética 

digital, questiona-se se o estudo e a compreensão das performances estruturais 
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biológicas dos seres vivos são importantes fontes de investigação no desenvolvi-

mento destes processos, já que o entendimento dos seus fluxos de informação, 

organização e comportamento, análogos à genética, os são. Segundo Alberto  

Estévez (2014), estudar as estruturas biológicas dos seres vivos promove paralelis-

mos funcionais aplicáveis à arquitetura, os quais serão discutidos proximamente. 

Compreende-se então, de acordo com os argumentos de Alberto Estévez, que 

o método para o desenvolvimento dos processos da arquitetura genética digital 

depende apenas do arquiteto estar disposto a criar, desde o início dos processos, 

inter-relações com a genética, utilizando-se de algoritmos genéticos para projeto e 

produção.

[Como?] Características de processos de projeto da arquitetura genética

Caracteriza-se, portanto, como arquitetura genética digital aquela que possui em 

seus processos análises análogas à genética da biologia, em que as cadeias e se-

quências de zero e um, que a definem, possuem informações e instruções suficien-

tes para que aquela arquitetura seja projetada e produzida em tamanho real, assim 

como no desenvolvimento e formação das estruturas biológicas. (ESTÉVEZ, 2014)

Segundo Alberto Estévez (2014), a arquitetura genética apresenta níveis de  

complexidade e os códigos genéticos digitais podem ser aplicados desde a mais 

simples composição à mais complexa, de acordo com a sua programação: 

capítulo 3 : : Tecnologias aplicadas em processos de projeto sob o ponto de vista da biologia

C3



252

Isto é, devem ser notados os diferentes “níveis” de arquitetura gené-
tica digital que podem ser alcançados, em função do “código genético” 
preparado. Desde o mais simples ao mais complexo que integre auto-
organização e desde o seu próprio desenho, próprio projeto, até a sua 
própria autoconstrução robotizada, incluindo a sua auto replicação em 
sua própria fabricação, que estaria entre os mais altos níveis de arquite-
tura genética digital.173 (ESTÉVEZ, 2014. Tradução nossa)

Isto implica dizer que os processos da arquitetura genética contribuem para que se 

possa construir um pensamento sobre os modos de produção de informação dos 

processos projetuais digitais contemporâneos e que a tecnologia computacional 

atual, dotada de algoritmos, funciona como elemento decisivo desde o início do 

processo criativo. Ou seja, como concretizadora dos sistemas arquitetônicos mais 

simples, como um pavilhão, até dos mais complexos, como um conjunto de edifí-

cios - mais uma vez estabelecendo-se analogia com a biologia, em que cadeias de 

DNA são encontradas tanto nas células mais simples até num organismo complexo, 

como um mamífero.

[Para quê?] Vantagens dos processos da arquitetura genética

A arquitetura genética possibilita um campo infinito de possibilidades de inovação 

pelo fato de seu caráter exploratório ser rápido, ao contrário dos métodos tradicio-

173  Do espanhol: Es decir, hay que hacer notar los distintos “niveles” de arquitectura genética digital que 
pueden alcanzarse, en función del “código genético” preparado. Desde el más sencillo al más complejo que 
integre la autoorganización ya desde su propio dibujo, desde su propio diseño, hasta su autoconstrucción 
robotizada, e incluso su autorreplicación en su propia fabricación, que estaría entre los grados más altos de 
arquitectura genética digital.
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nais, que levam muito tempo para explorar soluções inovadoras. Neste processo 

exploratório e inovador, o estudo dos materiais também é um elemento de pes-

quisa que impulsiona a inovação em processos de projeto, uma vez que possibilita 

explorações de novos materiais ou materiais que já existem e não são aplicados à 

área da arquitetura, que mais se adequem às capacidades das atuais máquinas de 

produção. (ESTÉVEZ, 2014). 

O sentido de inovação aqui abordado pelo arquiteto está ligado às capacidades de 

transformação dos processos evolutivos, que ocorrem de baixo para cima, ao longo 

do tempo. Em outros termos, algo inovador tem maior possibilidade de despontar 

em sistemas complexos, em que os processos de projeto digitais paramétricos são 

aplicados, porque estes possuem caráter exploratório, de diversidade e de agilidade 

nas combinações geradas pelos software tanto de processo, quanto de produção, 

acarretando em inúmeras emergências. Porém, desde que a inovação seja percep-

tível à equipe envolvida.  

Outra característica da arquitetura genética digital é que ela contribui com um 

pensar ecológico social, cultural e ambiental, desde que o enfoque de projeto seja 

este, posto que seus processos de desenvolvimento e produção têm maior con-

trole, precisão, eficiência e economia, proporcionados pelos meios digitais e pela 

automatização. Deve-se levar em conta que as necessidades sociais atuais estão di-

retamente ligadas às problemáticas ecológicas e ambientais e, por ser um processo 

de projeto considerado inovador, contribui com o pensar cultural contemporâneo. 

(ESTÉVEZ, 2014)
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O argumento acima indicado pelo arquiteto aponta para uma possível resposta 

à questão, já levantada no capítulo 2, item 2.1.1 Emergência: definições, níveis e 

características em processos de projeto: os meios digitais (hardware e software), 
aplicados aos processos de projeto da arquitetura genética digital, são suficien-

tes para analisar simultaneamente as complexidades e performances (como es-

paço, função, estética, estrutura, energia e iluminação) consideradas inseparáveis 

em processos de projeto de arquitetura, já que o controle, precisão, eficiência e  

economia, proporcionados por estes meios, contribuem com um constructo 

ecológico socioambiental? Segundo Alberto Estévez, a tecnologia atual possibilita 

tais simultaneidades, desde que sejam utilizados programas adequados para cada 

especificidade do projeto, de modo integrado. (ESTÉVEZ, 2014)

A análise dos fluxos de informações em processos de projeto digital decorrentes da 

tecnologia computacional atual indica analogias com os processos da biologia. Uma 

vez  estabelecida esta comparação, trazendo aos processos projetuais arquitetôni-

cos vantagens socioambientais em relação aos processos tradicionais, não seria 

então adequado atrelar à arquitetura genética as investigações do funcionamento 

e inter-relações das estruturas celulares dos seres vivos com o meio em que estão 

inseridas, já que são intrínsecos a eles a auto-organização e evolução, contribuindo 

com analogias estruturais da arquitetura? 

Segundo o arquiteto (ESTÉVEZ, 2014) não é mandatório que estudos das estruturas 

biológicas façam parte da arquitetura genética. Porém, segundo suas pesquisas e 

projetos, conforme figura 81, regras genéticas e parâmetros estruturais extraídos 

de microestruturas biológicas, considerando suas variações, espessuras, combi-
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nações, cores, entre outros, são possíveis de transferência para os meios digitais 

aplicáveis à arquitetura, que ainda não apresentem em seu cerne tais sutilezas.  
   

Figura 81. Edifício multifuncional, Hard, Áustria, 2014. O ponto de partida deste projeto foi o estudo das estru-
turas das asas da libélula. Fonte: < http://geneticarchitectures.weebly.com/office_projects.html> Acesso em: 
08 set. 2014.

Segundo a experiência individual do arquiteto, investigar microscopicamente a or-

ganização do momento da gênese, ou seja, da formação das massas celulares, faz 

com que ele compreenda as relações de carga e de estresse do peso interno destas 

células e externos a elas, como a gravidade, podendo afetá-las. As investigações das 

primeiras formações celulares trazem para o arquiteto uma importante comparação 

e aplicação à arquitetura em relação a sua eficiência, economia e sustentabilidade.

Paralelamente às investigações microscópicas dos seres vivos, quanto às vantagens 

dos seus estudos em processos de projeto, reflete-se sobre a inserção das análises 

do ciclo de vida do edifício, analogamente aos ciclos de vida dos seres vivos, como 

parte integrante dos processos de crescimento destes sistemas.
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A integração de elementos naturais, sobretudo plantas, à construção arquitetôni-

ca, como na arquitetura de Adriaan Geuze, Duncan Lewis, François Roche (data 

de nasc. 1961), da década de 1990, exemplificada na figura 82, contribui com um 

projetar ecológico, já que a ideia é não esgotá-los, mas multiplicá-los. O estudo da 

genética fornece informações mais precisas dos elementos naturais e vivos a serem 

melhor adaptados às necessidades arquitetônicas. (ESTÉVEZ, 2014). 
        

Figura 82. GROWING 
UP, Compiègne, 1993, 
François Roche,  
Gilles Desevedavy,  
Stephanie Lavaux - 
R&Sie(n). Fonte:  

< <http://www.new- 
territories.com/
roche%201993.htm> 
Acesso em: 01 set. 
2014.

Atualmente os projetos do arquiteto François Roche evoluíram da integração da 

natureza à obra arquitetônica, para a compreensão da sua geometria inserida, por 

meio de códigos, no projeto arquitetônico: 

No início, nós estávamos pensando em integrar a natureza como uma 
substância e, agora, integrar a natureza como um protocolo, como 
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um algoritmo. Protocolos e scripts de protocolos. (...) Redescobri que 
poderíamos definir alguns scripts para a evolução das plantas, para en-
tender o sistema de crescimento por trás da geometria das plantas. Por 
isso é interessante agora, porque no começo nós usamos a natureza 
para imitar as suas substâncias e agora estamos tentando entender 
que tipo de geometria, que tipo de geometria imprevisível, podería-
mos desenvolver a partir dela. Por isso é uma evolução, com certeza. 174  
(FRANÇOIS, 2008. Tradução nossa)

A compreensão de evolução do arquiteto François Roche considera os sistemas  

arquitetônicos como sistemas dinâmicos, corroborando com os princípios da  

arquitetura genética digital proposta por Alberto Estévez. 

A arquitetura genética digital, entendida também a partir do ponto 
de vista da aplicação metafórica e artificial (não biológico-natural) da 
genética pode ser concebida como um sistema dinâmico (não ou), ao 
introduzir (ou não) em seu “código genético” - na cadeia de informação 
digital que a regula- os parâmetros, que envolve a evolução temporal 
adequada, que é própria de um sistema dinâmico.175 (ESTÉVEZ, 2014. 
Tradução nossa)  

174   Do inglês: In the beginning, we were thinking to integrate nature as a substance and now we 
integrate nature as a protocol, as an algorithm. Protocols and scripting protocols.  (…) I rediscovered that we 
could define some scripting for the evolution of plants, to understand the growing system behind the geometry 
of the plants. So it’s interesting now, because at the beginning we used nature to mimic its substances and now 
we are trying to understand what kind of geometry, what kind of unpredictable geometry, we could develop 
from it. So it’s an evolution, for sure. (Entrevista concedida à Designboom, em 10 jan. 2008. Disponível em: < 
http://www.designboom.com/eng/interview/roche.html> Acesso em: 01 set. 2014)
175   Do espanhol: La arquitectura genética digital, entendida también desde un punto de vista de 
aplicación metafórica y artificial (no biológico-natural) de la genética, puede diseñarse como un sistema 
dinámico (o no), al introducir (o no) en su “código genético” -en la cadena de información digital que la regirá- 
los parámetros que conlleven la debida evolución en el tiempo que le es propia a un sistema dinámico
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A arquitetura genética digital pode ser considerada um sistema dinâmico desde 

que seja um sistema aberto, ou seja, se em seus parâmetros forem introduzidos 

elementos evolutivos temporais ao processo de projeto, como é o caso dos elemen-

tos que evoluem, se auto-organizam e emergem com o tempo, sejam eles seres 

vivos, materiais biodegradáveis, elementos mecânicos, entre outros. Os elemen-

tos vivos incorporados à arquitetura são impulsionados naturalmente pela cadeia 

genética que compõe o seu DNA somados às casualidades naturais do ambiente em 

que está inserido, produzindo emergências não previstas esse é o caso do projeto 

Biodigital Barcelona Skyscraper (2008-2009), desenvolvido pelos arquitetos Alberto 

Estévez e Aref Maksoud, mencionado anteriormente neste capítulo. Enquanto que 

os sistemas artificiais e os que agregam materiais naturais aos processos de projeto, 

por exemplo, envolvendo evolução ao longo do tempo, podem ser controlados e 

testados previamente em projeto, como é o caso do projeto Things Which Necrose 

(2009), dos arquitetos François Roche e Stéphanie Lavaux.

O projeto Things Which Necrose, segundo figuras 83 e 84, desenvolvido pelos ar-

quitetos François Roche e Stéphanie Lavaux em duas etapas (2009 na Dinamarca e 

2010 na Suécia), é o projeto de um pavilhão temporário e exemplo da compreen-

são do comportamento da geometria de um material biodegradável, que em con-

tato com a umidade do ar, se deforma e perde matéria, incorporado ao processo 

de projeto digital. O estudo do comportamento do material foi decisivo e utiliza-

do de maneira estratégica para o desenvolvimento do projeto e da fabricação da  

estrutura do edifício, que tem o ajuste do tempo de vida do edifício desde a sua 

construção até demolição. O projeto leva em consideração o tempo de degrada-

ção do material e as suas possíveis deformações, integrando estas informações ao 
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projeto da membrana de vedação do edifício, para que ele se desfaça lentamente 

e mantenha-se estruturado, de acordo com o grau de umidade do ar do ambiente. 

Este processo de projeto foi possível por meio de algoritmos computacionais e de 

produção por máquinas de controle numérico (CNC).
 

Figura 83. Things Which Necrose - pavilhão temporário, Dinamarca, 2009. Desenvolvido por François Roche, 
Stéphanie Lavaux e equipe. Projeto de um pavilhão temporário com tempo de vida limitado, utilizando-se  
bio-plástico com polímero hidrossolúvel da agricultura. Fonte: <http://www.new-territories.com/twhichne-
crose.htm> Acesso em: 01 set. 2014.
   

Figura 84. Things Which 
Necrose - pavilhão 

temporário, Suécia, 2010. 
Desenvolvido por François 

Roche, Stéphanie Lavaux 
e equipe. (Disponível 

em: <http://www.
new-territories.com/
twhichnecrose.htm> 

Acesso em: 01 set. 2014.

Pode-se dizer que este processo se enquadra nas características da arquitetura 

genética digital com a preocupação do ciclo de vida do edifício, assim como o ciclo 

de vida dos organismos vivos. De fato, o desenvolvimento do processo projetual 
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envolveu a criação de códigos informacionais estruturais combinados aos códigos 

dos materiais e aos das características climáticas, num continuum evolutivo até as 

previsões de fim de vida do edifício, já que deste processo dinâmicas performances 

estruturais emergiram e evoluíram, simultaneamente ao movimento de decom-

posição do material.

Introduzir pesquisas genéticas, como o estudo das regras genéticas das estrutu-

ras biológicas de seres vivos, contribui no aprimoramento da construção do “DNA 

digital” do projeto arquitetônico, uma vez que os meios digitais não oferecem tais 

soluções, variações e combinações. (ESTÉVEZ, 2014). No caso do projeto acima 

descrito, a inclusão do “DNA digital” do material e dos índices de umidade do ar, 

proporcionou o aprimoramento da estrutura do pavilhão. Inicialmente era impre-

visível o resultado final do pavilhão. As inter-relações dos parâmetros de entrada 

(inputs) proporcionaram emergências que puderam ser visualizadas antes da sua 

construção, como a previsibilidade da decomposição da estrutura. Também pu-

deram ser verificadas e testadas por meio da sua fabricação digitalmente assistida. 

Evidentemente que, por se tratar de um material biodegradável em contato com  

fatores abióticos, poluição, entre outros, outras emergências não previstas  

poderiam surgir, uma vez que apenas o fator umidade foi analisado.

Além disso, questiona-se nestes processos projetuais a qualidade do espaço cons-

truído, pois imprevisibilidades provenientes de emergências podem ocorrer. Para o 

arquiteto Alberto Estévez (2014), as qualidades atrativas de espaço dependerão se 

o seu criador sabe e quer criá-los, facilitada pela harmonia natural e intrínseca que 

deriva das equações matemáticas e possibilidades gráficas regidas pelos software. 
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O foco no processo de projeto e não na forma, já que destes processos emergem 

espacialidades variadas e inesperadas, pode resultar ao final em espacialidades 

múltiplas. Segundo o argumento de Estévez, os dados informativos precisos e visu-

almente palpáveis durante o processo proporcionados pela modelagem tridimen-

sional e modelos físicos em tamanho real, dados pela fabricação digital, contribuem 

com a avaliação da qualidade do espaço, sendo ainda uma decisão do profissional 

de arquitetura determinar se aquela espacialidade é adequada ou não.

As reflexões geradas a partir da entrevista com Alberto Estévez indicam que pes-

quisas em processo de projeto arquitetônico digital, na contemporaneidade, se  

aproximam, paralelamente, das análises que biólogos têm realizado no campo da 

biologia evolutiva, de acordo com as mudanças de paradigma no universo da biologia  

apontadas pelo designer Hugh Dubberly (2008, p.1). 

Considerações 

De acordo com o que foi discutido e os estudos de caso e grupos de pesquisa  
analisados, pode-se observar que as estratégias de desenvolvimento de proces-
sos de projeto em arquitetura mediados por tecnologias computacionais e que  
corroboram com o constructo ecológico socioambiental, não poderiam se susten-
tar, sem se iniciarem de baixo para cima. Logo, compreender a lógica dos sistemas 
complexos facilita o entendimento e adequada aplicação destas tecnologias, na  
medida em que se torna possível experimentar a evolução de processos generati-

vos não-lineares. 
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Cada vez mais fluxos de informações fazem parte do cotidiano do arquiteto e este 

movimento é protagonizado por arquitetos instigados a interpretar o comporta-

mento e a organização destes fluxos. Além disso, as investigações aprofundam-

se no modo como eles são construídos, de maneira que gerem relações, códigos  

elucidativos, estruturas, formas e espaços.

À medida que a tecnologia evolui, ela permite ao profissional da arquitetura ir além 

da combinação simultânea de dados informacionais fundamentais para o desen-

volvimento dos processos projetuais, como dados de iluminação, conforto térmico, 

umidade do ar, vento, estrutura, componentes dos materiais, topografia, dados  

urbanísticos e sociais. Ela nos permite também analisar como estas informações 

se inter-relacionam, evoluem e se organizam precisamente, tornando alguns resul-

tados inerentes ao processo criativo. Para tal, outras disciplinas como a matemáti-

ca, engenharia, biologia, ciência da computação e filosofia tornam-se fundamen-

tais para trabalharem, interdisciplinarmente, com a arquitetura. Assim, a teoria 

da cibernética auxilia na compreensão destas complexidades, para que se esteja  

atento às possíveis emergências derivadas dos fluxos destes processos interdisci-

plinares, direcionando a equipe envolvida às tomadas de decisão de projeto mais 

coerentes e precisas.

Termos como auto-organização, evolução e emergência passam a fazer parte do 

cotidiano dos arquitetos envolvidos com processos de projeto digital de baixo para 

cima. No contexto desta pesquisa, as tecnologias computacionais contemporâneas, 

tanto de software quanto de hardware, permitem que analogias metafóricas e 

reais da biologia evolutiva sejam empregadas em processos de projeto arquitetôni-
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cos, devido ao seu alto grau de interação com o usuário. Os algoritmos genéticos 

computacionais surgem então como complementos criativos para a compreensão 

e intervenção na construção dos processos de projeto, uma vez que descrevem 

processos e não forma, por meio de códigos que evoluem, somados ao caráter  

exploratório e flexível, de maneira a esclarecer problemas mal formulados. 

Regras e relações tornam-se mandatórias nestes processos e variam de acordo 

com as entradas adicionadas, como características dos materiais, do ambiente, 

dos sistemas estruturais, entre outros. Por outro lado, observa-se neste capítulo 

que as variações nos processos de projeto podem surgir de acordo com elementos  

imprevisíveis e inerentes ao comportamento dinâmico de um dado elemento, 

seja ele artificial, como o material, que pode se modificar sob a ação do tempo ou 

dos elementos biológicos vivos que têm sua estrutura alterada de acordo com o  

contexto ao interagir com o ambiente natural e com a obra arquitetônica. Deste 

modo, observa-se que algumas destas variações são possíveis de se prever pelo fato 

de as experimentações serem previamente testadas pelas tecnologias computacio-

nais de fabricação digital, permitindo a interação do arquiteto com o modelo em 

escala real.

Isso revela que a ação projetual arquitetônica caminha em direção a processos inte-

grados diretamente com a produção, quase que simultaneamente, aproximando-se 

dos processos experimentais e laboratoriais da biologia. Isso deixa no passado o 

distanciamento entre arquiteto e sua obra, entre projeto e seus inúmeros elemen-

tos e problemáticas, entre processos de projeto e processos construtivos e entre as 

análises ecológicas socioambientais e os processos de projeto arquitetônicos. 
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Neste sentido, a elaboração do constructo ecológico socioambiental torna-se efe-

tiva e até inerente aos processos de projeto inter-relacionados com os da biologia, 

provida pelos algoritmos genéticos computacionais. Estes viabilizam a construção 

de processos projetuais organizados de acordo com os comportamentos e evolução 

dos elementos vivos e não vivos pertencentes a eles. Porém, de acordo com as 

reflexões proporcionadas neste capítulo, isto somente ocorrerá se o pesquisador, 

profissional de arquitetura e profissionais das demais disciplinas envolvidas tiver a 

intenção de incorporar no cerne dos processos de projeto as problemáticas sociais 

e ambientais. 
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A  dissertação se estruturou em torno de um eixo central, que diz respeito à inves-

tigação das fronteiras permeáveis entre a arquitetura e a biologia, mais especifica-

mente da busca por aproximações e inter-relações entre os processos de projeto 

digital em arquitetura contemporânea e os processos da biologia, de maneira que 

se desenvolva um constructo em ecologia socioambiental. Dentro desta esfera a 

pesquisa foi desenvolvida sob os objetivos de verificar a importância de se conhecer 

o estado da arte do tema, com suas respectivas áreas de conhecimento correlatas, 

compreender seus modos de pensar e modos de fazer. Cada um dos capítulos desta 

dissertação abordou um dos três objetivos.

No capítulo 1 mostrou-se que as mudanças de paradigma dos processos da bio-
logia do século XX e XXI refletem sobre as mudanças no processo de projeto de 
arquitetura. Para a verificação, foram encontradas conexões alimentadas e utiliza-
das conjuntamente por profissionais pesquisadores e teóricos da área da arquite-
tura, design, ciência da computação e ecologia, os quais produzem e pensam a 
arquitetura contemporânea, inter e transdisciplinarmente, a partir da produção, 
organização e inter-relações das informações geradas pelos processos de projeto 
digital nos sistemas arquitetônicos.  No mesmo sentido, isto ocorreu com biólogos 
pesquisadores, a partir de pesquisas sobre o mapeamento dos códigos genéticos 
e sua dinâmica contidos no desenvolvimento dos processos biológicos evolutivos, 
além da compreensão da biologia como um sistema, de acordo com as palavras do 

cientista japonês Hiroaki Kitano (data de nasc. 1961)176: 

176	 	Hiroaki	Kitano	(1961):	cientista,	japonês,	graduado	em	física	e	doutor	em	ciência	da	computação,	pela	
Universidade	de	Kyoto,	Japão.	É	presidente	do	Instituto	Sistemas	Biológicos	(SBI),	presidente	e	CEO	da	Sony 
Computer Science Laboratories.	É	investigador	Principal	em	Okinawa	no	Instituto	de	Ciência	e	Tecnologia	(OIST)	
e	RIKEN	Center	for	Integrative	Ciências	Médicas.	 	Kitano	é	conhecido	por	desenvolver	Artificial Intelligence 
Robot (AIBO). (Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Hiroaki_Kitano > Acesso em: 04 nov. 2013. 
Tradução nossa)
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A compreensão em nível de sistema, a abordagem defendida em 
sistemas da biologia exige uma mudança em nossa noção de “o que 
procurar” na biologia. Enquanto a compreensão de genes e proteínas 
continua a ser importante, o foco está na compreensão da estrutura e 
dinâmica de um sistema. Porque um sistema não é apenas um conjunto 
de genes e proteínas, suas propriedades não podem ser plenamente 
compreendidas apenas por desenhos de diagramas de suas intercone-
xões. Embora tal diagrama represente um primeiro passo importante, 
é análogo a um roteiro estático, enquanto o que realmente procura-
mos saber são os padrões de tráfego, por que tais padrões de tráfego 
emergem, e como podemos controlá-los.177 (KITANO, 2002, p. 1662. 
Tradução nossa)

A analogia dos sistemas biológicos, observados por Hiroaki Kitano, com os sistemas 

arquitetônicos se estende à dinâmica e inter-relações dos processos de projeto in-

ternos e externos a eles, proporcionados pela adesão das tecnologias algorítmicas 

aos processos criativos. As dinâmicas relações entre os elementos constituintes 

de um projeto arquitetônico tornaram-se observáveis e manipuláveis, ou seja,  

parâmetros em forma de códigos somados às suas relações tornam-se a base 

analítica dos processos de projeto digital, em que a forma/arquitetura emerge  

destas relações. 

177   Do inglês: System-level understanding, the approach advocated in systems biology (2), requires a 
shift in our notion of “what to look for” in biology. While an understanding of genes and proteins continues to 
be important, the focus is on understanding a system’s structure and dynamics. Because a system is not just 
an assembly of genes and proteins, its properties cannot be fully understood merely by drawing diagrams of 
their interconnections. Although such a diagram represents an important first step, it is analogous to a static 
roadmap, whereas what we really seek to know are the traffic patterns, why such traffic patterns emerge, and 
how we can control them.
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Percebeu-se, deste modo, que para a arquitetura dar conta de todos os processos 

envolvidos em seu complexo sistema, a analogia com a biologia e ecologia e, o uso 

das tecnologias computacionais contemporâneas ocorreram de modo harmônico 

e satisfatório. Além disso, à medida que a tecnologia evolui, no sentido de pro-

porcionar simultaneidade de informações em processo e produção na arquitetura, 

mais os processos de projeto arquitetônico digital se aproximam dos processos da 

biologia e dos sistemas ecológicos, reforçando a ideia de revisão dos tradicionais 

processos de projeto.

Desta forma enfatizou-se o olhar complexo sobre as definições e derivações  

provenientes da biologia e sistemas ecológicos na arquitetura e características 

de variedade que conectam as duas grandes áreas, de modo a compreender as  

relações ocorridas entre os diversos elementos envolvidos.

Para o aprofundamento da pesquisa, percebeu-se a necessidade de se compreender 

as complexidades provenientes de ambos os sistemas, arquitetônico e biológico, 

por meio de uma teoria que os vinculasse. 

No capítulo 2, portanto, percebeu-se que a teoria da cibernética, com base nas 

definições do capítulo 1, é que interliga os sistemas arquitetônicos aos biológicos, 

uma vez que seus conceitos de retroalimentação, auto-organização, evolução e 

emergência estão presentes em ambos os sistemas. Concluiu-se que é necessário 

observar de que modo estes conceitos da cibernética se apresentam em processos 

de projeto digital da arquitetura, para que os fluxos melhorados de informação, 

neles presentes, promovam um entendimento mais adequado de como se dão os 
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processos de projeto digital e as suas capacidades possíveis de emergência e inova-

ção, fazendo com que as questões ecológicas socioambientais sejam maximizadas.

Deste modo, apreendidos os conceitos da cibernética em processos de projeto digi-

tal da arquitetura e da biologia, foi necessário compreendê-los como se manifestam 

na prática, tornando a tecnologia computacional palco de investigação.

Como resposta a esta necessidade, no Capítulo 3 foram propostas análises dos 

meios digitais como potencializadores das interações necessárias para desenvolver 

sistemas arquitetônicos, mostrados em pesquisas e estudos de casos. Através das 

tecnologias computacionais analisadas percebeu-se que as possibilidades de explo-

ração e diversidade de respostas em processos de projeto ampliaram-se em relação 

ao tradicional modo de se projetar em arquitetura. Concluiu-se que o aprofunda-

mento das especificidades das diversas disciplinas contidas nestes processos foi 

promovido pelas características dos software e hardware contemporâneos em se 

produzir informação e por participarem do processo criativo, tendo por consequên-

cia, o projetar e o produzir indissociáveis. Percebeu-se que este aprofundamento 

deu-se não somente em relação à precisão de informação das diversas disciplinas 

que as tecnologias computacionais permitem combinar, mas em simultaneidade 

de conhecimento, impulsionando assim, o trabalho transdisciplinar e colaborativo.  

Dadas as reflexões conclusivas proporcionadas pelos capítulos desta pesquisa e a 

fim de percorrer alguns aspectos complementares aos modos de se fazer processos 

de projeto digital de arquitetura, com base nos processos da biologia, propõe-se 

uma reflexão propositiva que aborda quatro aspectos da temática da dissertação: 
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construção da permeabilidade sobre as interações do pensar e do fazer da bio-

logia; o modo de se produzir informação estar ligado à biologia; a infraestrutura 

necessária para que esta permeabilidade ocorra e a temática no ensino atual de 

arquitetura.

Permeabilidade construída a partir dos modos de pensar e de fazer da biologia

Observa-se que as permeabilidades entre a biologia e arquitetura ocorrem quando 

os modos de pensar dos sistemas arquitetônicos são tratados como sistemas aber-

tos, assim como os ecológicos e os biológicos, já que não são isolados dos demais 

sistemas externos a eles, sofrendo constantes ajustes e adaptações num ciclo de 

complexidades dinâmicas, não lineares. A partir desta premissa, os processos pro-

jetuais contemporâneos são desenvolvidos de modo bottom-up, intrinsecamente 

ligado ao modo de produção de informação dos códigos genéticos dos seres vivos, 

os quais são reproduzidos e manipulados por meio de software computacionais. 

Deste modo, a produção de informação contida nos processos de projeto digital 

tem forte inter-relação com a biologia, à medida que se desenvolvem de baixo para 

cima e que as tecnologias computacionais atuais passam a fazer parte do proces-

so criativo, não sendo mais apenas uma ferramenta de representação de projeto, 

como nos métodos tradicionais de se projetar arquitetura. 

Na biologia evolutiva são gerados determinados padrões de comportamento, 

auto-organização, retroalimentação, evolução e ampliação das possibilidades de 

emergência, conceitos provenientes da cibernética e presentes nos sistemas com-
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plexos, dos quais a arquitetura faz parte. Isso justifica o modo de projetar por meio 

de algoritmos genéticos próximos dos processos da biologia, bem como caracteri-

za a importância da consciência de um constructo em ecologia socioambiental ao  

ponto de aderi-lo ao processo de criação arquitetônica, já que a tecnologia  

computacional atual o permite.   

Entre pesquisadores e profissionais da arquitetura, é recorrente hoje a  busca por 

soluções ou minimizações dos problemas ambientais, que recaem diretamente  

sobre as problemáticas sociais e culturais. Em paralelo verificou-se que tecnologias 

computacionais e biológicas têm sido desenvolvidas e aplicadas às vezes, de modo 

análogo e às vezes, de modo direto e integrado aos processos de projeto de arquite-

tura, possibilitando minimizar parte do impacto destes problemas.  

A importância da consciência de um constructo em ecologia socioambiental con-

tinua sendo pertinente às atividades do arquiteto. Porém, neste momento, há a 

possibilidade de se inserir parâmetros correspondentes à ecologia socioambiental 

no desenvolvimento do processo criativo arquitetônico, já que processo e produção 

caminham integradamente, tornando possíveis as simulações e experimentações. 

Lembrando as palavras de Michael Meredit178 (NATIVIDADE e VENTURA, 2009, 

p.317 apud MEREDITH, 2008): “nossos problemas são muito mais humanos e a 

arquitetura só pode ser crítica, expressiva ou complexa se for diretamente compro-

metida com a cultura, considerar nossa complexidade humana inerente e se tornar 

significativa nas redes socioculturais.” Este argumento implica dizer que as decisões 

de projeto são humanas e que as tecnologias computacionais são facilitadoras e 

178  Michael Meredith: professor associado do curso de graduação em arquitetura da Harvard e co-diretor 
da MOS, com Hilary Sample. (MEREDITH, 2008. Tradução nossa)
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complementares ao raciocínio humano. Mas, compreendidas a sua matemática 

e funcionamento, podem ser fortes aliadas do arquiteto em resolver problemas,  

detectar erros, otimizar tempo e proporcionar inúmeras variáveis.

Neste sentido, as complexidades inter-relacionadas aos sistemas arquitetônicos, 

sociais, culturais, ecológicos e biológicos são melhores exploradas se combinadas, 

justificando a necessidade da sobreposição de modos de pensar, via transdiscipli-

naridade, o que enriquece todo o conjunto sistêmico. 

Observou-se também que a construção dos processos de projeto digital da arquite-

tura contemporânea assemelha-se, no seu modo de fazer, à construção, leitura e 

mapeamento dos processos biológicos, pois, segundo Hiroaki Kitano (2002), trata-

se de processos que envolvem sistemas estruturais, sistemas dinâmicos, controle e 

simulações, com parâmetros, codificações e relações possibilitados pela tecnologia 

computacional.

A questão central da permeabilidade entre processos de projeto digital de arquite-

tura e biologia é que o modo de pensar não se desvincule do modo de fazer, com-

binando os âmbitos concreto e virtual numa dinâmica rede de relações. Não se 

deve limitá-lo a uma metodologia e tecnologia determinadas, mas metodologias 

interdisciplinares e tecnologias que possam suprir as investigações do arquite-

to, incrementando suas observações resultantes das inter-relações do sistema  

arquitetônico em evolução. 
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Modos de produção de informação, uma questão biológica

Assim como o arquiteto Michael Weinstock disse: “O estudo dos sistemas naturais 

sugere os meios de conceber e produzir arquitetura, mais fortemente correlacio-

nados com organizações e sistemas de materiais no mundo natural.”179 (HENSEL, 

MENGES, WEINSTOCK, 2010, p. 26. Tradução nossa). É dentro deste contexto que o 

conteúdo desta pesquisa é apresentado. 

Como ultrapassar a metáfora da biologia como fonte de cópia e inspiração das for-

mas da natureza para um modelo simulado e produzido, em arquitetura, fruto das 

reais dinâmicas inter-relações dos processos da biologia? As tecnologias computa-

cionais que envolvem algoritmos evolutivos proporcionam observações de padrões 

de comportamento, inter-relacionados com parâmetros estruturais, materiais, es-

paciais e ecológicos ambientais. É esta determinação do modo de produção de infor-

mação em processos de projeto digital da arquitetura contemporânea, combinados 

com parâmetros de comportamento, como performances estruturais, materiais e 

ambientais, que auxiliará a organização da atividade do arquiteto contemporâneo.

Investigar metodologias para se produzir informações em processos de projeto não 

se concentra apenas em estruturas, formas e comportamentos de edifícios; con-

tribui também para se estudar novos comportamentos urbanos, adaptações dos 

sistemas ecológicos às transformações climáticas, e novas combinações sociais e 

culturais. (HENSEL, MENGES, WEINSTOCK, 2010). 

179   Do inglês: The study of natural systems suggests the means of conceiving and producing architecture 
that is more strongly correlated to material organisations and systems in the natural world.
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A combinação das informações geradas por processos é essencial para o reconhe-

cimento de uma arquitetura declaradamente dinâmica, a qual está ligada simbi-

oticamente a sistemas complexos que evoluem. Essa arquitetura assume que ma-

teriais têm uma vida útil e que o meio social, cultural e ambiental em que está 

inserida se altera, alterando a obra arquitetônica.  Como Jean Pierre Protzen180 

e David J. Harris181 (2010, p.3) colocam: “A cibernética fornece o quadro teóri-

co para a análise e compreensão de como a interação de um organismo (ou um 

sistema mecânico) com o seu ambiente afeta seu comportamento.”182 (Tradução 

nossa). O modo de se produzir informação em processos de projeto digital inter-

relacionado com a biologia depende, desse modo, de bases teóricas provenien-

tes da biologia evolutiva, ecologia, cibernética e ciência da computação, refor-

çando a necessidade da transdisciplinaridade à atividade do arquiteto. Compete,  

todavia, ao arquiteto a sua capacitação para que possa intervir em momentos de 

tomadas de decisão em projeto arquitetônico.

O modo de fazer destes processos exige uma infraestrutura específica e distante 
daquela tradicional, em que o computador é apenas ferramenta de representação 

e o projeto autoral, de especialistas da arquitetura.  

180   Jean Pierre Protzen: arquiteto graduado pela Faculdade de Arquitetura de Lousanne, Suíça. É 
professor	emérito	no	curso	de	gradução	em	arquitetura	da	Universidade	de	Berkeley,	na	Califórnia,	Estados	
Unidos.	Foi	colega	e	colaborador	do	teórico	em	projeto,	arquiteto	e		alemão	Horst	Rittel	(1930-1990),	por	mais	
de	vinte	anos	e	após	a	sua	morte	continua	passando	os		ensinamentos	e	trabalhos	de	Hittel.	Jean	Pierre	Protzen	
ministra	cursos	sobre	teorias	de	design	e	métodos,	lógicas	de	concepção	e	métodos	de	pesquisa.	Disponível	em: 
<http://ced.berkeley.edu/ced/faculty-staff/jean-pierre-protzen>	Acesso	em:	15	set.	2014	e	PROTZEN,	J.	P.	e	
HARRIS,	J.	D.	The	Universe	Of	Design	Horst	Rittel´s	Theories	Of	Design	And	Planning.	2010.	Tradução	nossa.
181	 		 David	J.	Harris:	arquiteto	e	foi	estudante	de	Jean	Pierre	Protzen	na	Universidade	de	Berkeley.	Sua	
dissertação	“Teoria	do	Design:	Do	Método	Científico	À	Prática	Humana”	baseou-se	fortemente	no	trabalho	de	
Horst	Rittel.	Atualmente	trabalha	como	editor.	Fonte:		PROTZEN,	J.	P.	e	HARRIS,	J.	D.	The	Universe	Of	Design	
Horst	Rittel´s	Theories	Of	Design	And	Planning.	2010.	Tradução	nossa.
182   Do inglês: Cybernetic provides the theoretical framework to for studying and understanding how the 
interaction of an organism (or a mechanical system) with its environment affects its behavior.
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Hibridização da infraestrutura

O modo de fazer os processos de projeto digital na arquitetura contemporânea 

cada vez mais exige um modo de trabalho transdisciplinar, com o desenvolvimento 

de um ambiente colaborativo, em que um problema comum é discutido de maneira 

integrada com a participação de diversas áreas do conhecimento desde o início do 

processo - seja esta participação virtual, presencial ou ambas, porém de modo que 

todos estejam aptos a trabalhar integrada e simultaneamente.

A interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, modos de trabalho que fazem par-

te do desenvolvimento de processos de projeto de arquitetura inter-relacionados 

com os da biologia, tecem as individualidades de diferentes campos disciplinares 

de forma integrada e simultânea e não de modo paralelo. A transdisciplinaridade 

e o trabalho colaborativo exigem uma infraestrutura complementar à tradicio-

nal do arquiteto, em que interfaces híbridas - virtuais e concretas - ganham for-

ça para que a simultaneidade de informações de pesquisadores e profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento seja compatibilizada e discutida integrada-

mente. Isso possibilita preencher as lacunas da área da arquitetura no processo de  

projeto arquitetônico, tornando este espaço dinâmico, integrador e participativo. O  

Laboratório de Arquiteturas Genéticas da ESARQ, na Espanha, o EMTECH da  

Architecture Association, no Reino Unido, o SenseAbleCity do MIT, nos Estado  

Unidos e o Future Lab, do Ars Electronica na Áustria são os exemplos que mais se 

aproximam desta infra-estrutura, com profissionais da área da computação, artes, 

arquitetura, design, eletrônica, biologia, genética, matemática, física, entre outros. 

Estes dois últimos grupos em particular com a técnica de desenvolvimento de pro-
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jetos e com produções de projetos colaborativos envolvendo ativamente equipes 

de diversas partes do mundo, além de infraestrutura que conta com a participação 

interativa do usuário final.

Somados ao espaço virtual, os ambientes de experimentações físicas e reais, de-

nominados de laboratórios de fabricação digital ou prototipagem, tornam-se aliados 

fundamentais para a produção dos processos de projeto. Este tipo de infraestrutura 

cada vez mais se aproxima do universo laboratorial dos biólogos, uma vez que ex-

perimentos são testados e manipulados em máquinas de pequeno ou grande porte 

- como microscópicos eletrônicos, impressoras tridimensionais, máquinas de corte 

a laser, máquinas de corte de controle numérico (CNC), equipamentos robotizados, 

entre outros. A combinação entre interfaces virtuais e espaços de fabricação digital 

torna-se, portanto, indissociável e imprescindível em laboratórios arquitetônicos.

As estruturas inter e transdisciplinares estão-se ampliando cada vez mais pelo mun-

do em centros de pesquisa acadêmicos e empresariais de renome. Esta ampliação 

se faz necessária também no âmbito da pesquisa acadêmica brasileira. Porém, isto 

deve ocorrer à medida que a colaboração efetiva entre os diferentes campos disci-

plinares for inserida nas grades curriculares de graduação e/ou grupos de pesquisa 

de pós-graduação destas universidades, assegurando qualidade à formação dos 

profissionais e pesquisadores de arquitetura.
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Momento em que se encontra a temática no ensino

Ainda que pouco explorados nas universidades e laboratórios de pesquisas no Bra-

sil, os sistemas biológicos ou parte do tema que aborda os processos biológicos in-

ter-relacionados com a arquitetura começam a despontar atualmente, de maneira 

bem tímida, em algumas pesquisas isoladas no País. Já no Exterior esta temática 

tem sido investigada há mais de dez anos com inúmeras publicações em artigos, 

apresentações em congressos, periódicos e livros, mostrando grandes avanços  

tecnológicos, científicos e socioambientais em diversas universidades e laboratóri-

os de pesquisa difundidos pelo mundo (como na Alemanha, Espanha, Holanda,  

Estados Unidos, Austrália, Japão). Como os processos são vinculados à produção, 

tais centros de pesquisa apresentam laboratórios automatizados com equipamen-

tos inclusive robotizados.

Verificou-se a atualidade do tema da pesquisa e, neste sentido, a sua importân-

cia para o desenvolvimento de pesquisas e projetos arquitetônicos em processos 

de projeto digital na contemporaneidade. Disciplinas como a física, matemática e 

informática já fazem parte da grade curricular da maior parte dos cursos de gradu-

ação de Arquitetura e Urbanismo no País e são fundamentais para complementar 

o campo disciplinar do arquiteto e urbanista. Porém, percebeu-se que as discipli-

nas de Biologia e Ecologia são tão importantes quanto aquelas, uma vez que estão  

introjetadas nos processos de projeto digital de arquitetura. 

Atualmente há um movimento em direção à criação e ao estabelecimento de labo-

ratórios de fabricação digital em cursos de Arquitetura e Urbanismo das universi-
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dades brasileiras, haja vista a importância de que processos de projeto arquitetônico 

atrelados à produção, ambos digitais, proporcionem agilidade, otimização, inter-

disciplinaridade e trabalho colaborativo nos âmbitos social, cultural e ambiental. 

Torna-se, portanto, um tanto quanto conflitante o ensino em processo de projeto 

digital, em que existam os laboratórios mas os embasamentos teóricos provenien-

tes da biologia e da ecologia não estejam presentes, já que teoria e prática estão 

intrinsecamente ligados.   

Os laboratórios já estabelecidos nas universidades brasileiras trabalham ainda sem 

a inserção da transdisciplinaridade. No entanto, apresentam algumas pesquisas que 

envolvem a temática transdisciplinar e, de modo colaborativo, trabalham com tec-

nologias computacionais variadas, entre elas software de algoritmos generativos 

e de modelagem tridimensional, com a produção em máquinas de prototipagem 

rápida, CNC e corte a laser. Exemplos são o LAPAC183 - Laboratório de Automação 

e Prototipagem para Arquitetura e Construção, (2006), inserido na Faculdade de 

Engenharia Civil, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual 

de Campinas, e o FabLab184 - Laboratório de Fabricação Digital da Faculdade de  

Arquitetura e Urbanismo da USP (2012), São Paulo, vinculado à rede mundial 

FABLAB, liderada pelo Center for Bits and Atoms, do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), nos Estados Unidos. 

O grupo de pesquisa Nomads.usp inserido no Instituto de Arquitetura e  

Urbanismo de São Carlos, junto ao qual esta pesquisa foi desenvolvida, encontra-

se, no momento, em fase de montagem e estruturação do seu laboratório – Design-

183	 	Lapac:	http://lapac.fec.unicamp.br/
184	 	FabLab:	http://fablabsp.org/
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Lab. O laboratório já conta com equipamentos e software tanto para desenvolvi-

mento de processos de projeto digital colaborativo em arquitetura, design, imagem 

e som, quanto de produção, por meio de equipamentos para a fabricação digital, 

como máquinas de corte a laser, máquinas de modelagem tridimensional por fila-

mentos, dentre outras que estão sendo adquiridas. Com o objetivo de introduzir a 

prática da fabricação digital em processos de projeto paramétricos que englobam 

ações socioculturais, têm sido fomentados trabalhos de intercâmbio entre universi-

dades e extensão acadêmica. Neste sentido, o grupo de pesquisa promoveu a ação 

cultural FabDig (2012), como já apresentada nesta pesquisa, entre o Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo (IAU) de São Carlos e estudantes de diversas regiões do 

País; o workshop de projeto Trapixe (2014), entre o IAU de São Carlos e a Univer-

sidade Federal de Belém, PA e atividades de projeto de extensão acadêmica, com 

estudantes de Arquitetura do IAU de São Carlos e da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS). 

Complementarmente à prática em laboratório, as grades curriculares dos cursos 

de graduação e pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo do IAU, apresentam, 

ainda em pequena escala, disciplinas que dão suporte teórico e prático ao desen-

volvimento de projeto paramétrico. Exemplo, na graduação, são: a Informática na 

Arquitetura, que busca introduzir os alunos em ambiente colaborativo e aplicar as 

tecnologias eletrônicas digitais em processos de projeto; e disciplinas de Projeto 

Arquitetônico, com a introdução das tecnologias computacionais em processo e 

produção de projeto arquitetônico. Já na pós-graduação, a disciplina Concepção 

Arquitetônica e Cultura Digital introduz as teorias sistêmicas nos processos de pro-

jeto digital com uma abordagem sobre os processos da biologia. Estas disciplinas 
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são alimentadas por equipe de pesquisadores da pós-graduação, pesquisas, arti-

gos, bibliografia e por infraestrutura proporcionada pelo grupo Nomads.usp e pelo 

DesignLab. 

A importância da interdisciplinaridade da área da biologia com a arquitetura e de se 

implementar a tecnologia de fabricação digital aos processos de projeto de arquite-

tura em centros de pesquisa está relacionada não somente às analogias teóricas 

com um campo disciplinar diferente da arquitetura e ao avanço da tecnologia em 

si, mas ao conjunto de elementos e especificidades de ambos, teoria e prática, que 

podem favorecer os processos projetuais arquitetônicos digitais. Essa importância 

advém ainda do fato de que a inter-relação das duas grandes áreas gera reflexões 

sobre o aprimoramento de metodologias de projeto ainda não exploradas em pro-

cessos digitais, e impulsiona revisões do desenvolvimento das tecnologias atuais 

tornando-as ainda mais amigáveis aos arquitetos e equipe envolvida.  Por conse-

guinte, instiga-se a revisão do desenvolvimento de processos de projeto em diver-

sas escalas, como design do objeto, arquitetura e urbanismo, de modo a se inserir 

disciplinas não afins, porém que se inter-relacionem. Portanto, as relações entre os 

âmbitos acadêmico, tecnológico e ambiental reverberam diretamente no contexto 

sociocultural.

O grupo de pesquisa Nomads.usp tem como foco a multidisciplinaridade em  

pesquisas relacionadas às áreas das artes, arquitetura, design, música, fotogra-

fia, espaços urbanos e novas mídias. Em 2014, o grupo deu início à chamada de  

pesquisadores de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, propor-

cionando um espaço de pesquisa transdisciplinar. As abordagens elencadas para 
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esta nova proposta envolvem design paramétrico e fabricação digital em arquite-

tura e design; explorações das narrativas e linguagens audiovisuais na cidade; 

processos de criação em arquitetura e design com meios digitais; ações culturais;  

meios digitais e espaço público; processos de design, ecologia e cibernética; formas  

complexas e bioinspiradas em arquitetura e design e a produção da cidade-merca-

do. Esta nova abordagem (e suas temáticas) é um indício das transformações que as 

pesquisas, projetos, explorações e publicações do passado e atuais proporcionaram 

ao grupo, à academia e à sociedade em geral, além de poder ser palco frutífero para 

o possível desenvolvimento de tese de doutorado abaixo sugerida. 

A dissertação abre espaço para uma reflexão e discussão em direção à construção 

dos modos de se fazer arquitetura que tenham em seus processos inter-relações 

da ecologia, biologia e ciência da computação com os processos de projeto digital. 

Propõe-se como prosseguimento desta pesquisa, portanto, o desenvolvimento 

de uma tese que incorpore a ecologia ambiental, com reflexos socioculturais em  

processos de projeto digital, por meio de experimentos aprofundados e que  

compartilhem com as inter-relações provenientes dos sistemas biológicos evoluti-

vos, ecologia e computação, para que se possa construir uma possível metodologia 

aplicada a estes processos e que demonstre que tais inter-relações contribuem na 

otimização processual, criam inter-relações com o vivo e não-vivo, geram combina-

ções inexploradas e fazem emergir qualidades não previstas. 
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RADIARIA) Berlim, 1862. À direita: Imagem do domo Flys Eye, do arquiteto Buckminster Fuller.

Figura 13. Lightweight structure. Passarelas de pedestres em Gelsenkirchen, Alemanha, 2003. 
Atelier Frei Otto.

Figura 14.  Modelo de suspensão inspirados na estrutura das árvores, Frei Otto.

Figura 15. Eastgate Centre, por Michael Pearce e grupo Arup, Zimbabue,. O projeto deste edifício 
apropriou-se da mimetização dos processos de auto regulação de temperatura dos cupinzeiros 
como forma minimizar o uso energia em dias frios e quentes na cidade de Harare no Zimbabue, 
sem o uso de ar-condicionado.

Figura 16. Experimento em Design Morfogenético – Superfície Fibrosa, Sylvia Felipe, Achim 
Menges, Jordi Truco, 2005.

Figura 17. Interactivator: Networked Evolutionary Design System, John Frazer, Julia Frazer, Manit 
Rastogi, Peter Graham, Patrick Janssen. Architectural Association, London, 1995.

Figura 18. Formas emergentes sob influência solar, Guy Westbrook, 1993.

Figura 19. Mapa Filogenético de um telhado - conceitos e princípios científicos e filosóficos forne-
cidas pela analogia da biologia, desenvolvido pelo estudante Claire Condon.

Figura 20. Genetic Barcelona Pavilion: Ceci n’est pas un pavillon, Barcelona, 2007, Alberto T.  
Estévez e Marina Serer. O trabalho faz parte da pesquisa para o controle genético do crescimento 
das células, fazendo crescer o tecido vivo, como um material de construção.
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Figura 21. Diagrama de evolução.

Figura 22. Uma esquina da praça São Marco, em Veneza.

Figura 23. Arquitetura inteligente – o uso inteligente dos recursos naturais energéticos evita 
emissões de CO2. Modelos de Frei Otto, para a definição da forma dos arcos para a estação de 
trem em Stuttgart, Alemanha, 2000, Christoph Ingenhoven e Partner, Frei Otto, Büro Happold, 
Leonhardt and Andrae.

Figura 24. À esquerda: Domo que abrigou a exposição da Universidade de Ciências e tecnologia 
em Kunsai, Gana. À direita: Estudo do sistema de resfriamento do edifício usando somente as leis 
da termodinâmica da natureza, baseado nos princípios de Bernuolli.

Figura 25. À esquerda: Réplica da nakagin capsule tower buildingde 1972, por Kurokawa Kisho, 
no Mori Museu de Arte no Japão. Ao centro: Vista do interior da réplica. À direita: Vista do edifício 
atual, 2011.  Foto: Watanabe Osamu, cortesia do Mori Museu de Arte.

Figura 26. Experimento realizado por alunos de doutorado, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, 
em 2008, para testar processos que geram padrões variados em sistemas digitais. Experimento 
“Zoológico” borgiana de Spuybroek: Torre de Espuma (R&D2). Alunos: G.Braiman e D. Beil. Profes-
sores: Lars Spuybroek, Daniel Baerlecken.

Figura 27. Oblique WTC, NOX Studio, sob a coordenação do arquiteto Lars Spuybroek, para o novo 
World Trade Center. Método inspirado nas técnicas bottom-up de Frei Otto.

Figura 28. Al-Bahr ICHQ Towers, desenvolvido pelo escritório de arquitetura Aedas R&D,Abu Dhabi, 
Emirados Árabes Unidos, 2012. Protótipo dos elementos dotados de tecnologias adaptativas.

Figura 29. Operações multi-booleanas. Das operações de união, intersecção e diferença emergem 
variações de formas.

Figura 30. Dragonfly, Tom Wiscombe Architecture, 2007. Modelagem tridimensional.

Figura 31. Dragonfly, Tom Wiscombe Architecture, 2007. Análise de performance estrutural.

Figura 32. Dragonfly, Tom Wiscombe Architecture, 2007. Instalação.

Figura 33. À esquerda: Modelagem tridimensional. À direita: Estande da BMW, Frankfurt, 2000. 
Projeto Bernhard Franken. Modelagem paramétrica tridimensional de Arnold Walz.
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Figura 34. Museu Mercedes Benz, projeto Un Studio e modelo paramétrico tridimensional Design 
To Production, 2005.

Figura 35. Ciclo de feedback loop.

Figura 36. Coqui interior do Fun Palace, 1964.

Figura 37. Planta do Fun Palace. Cedric Price, 1964. Foto: arquivo Cedric Price, no The Canadian 
Centre for Architecture - CCA.

Figura 38. Perspectiva frontal do Fun Palace. Cedric Price, 1964.

Figura 39. Arquitetura como sistema complexo. Fonte: Diagrama elaborado pela autora, baseado 
nãos conceitos da Teoria Geral dos Sistemas de Karl Ludwig von Bertalanffy , 1950. 

Figura 40. Seminário Projeto Territórios Híbridos. Planejamento da Ação Fabricação Digital junto à 
representantes da Prefeitura Municipal de São Carlos, 2012.

Figura 41. Evento OCUPA! Moradores e pesquisadores do Conjunto Habitacional CDHU, São Carlos, 
2012.

Figura 42. Evento OCUPA! Moradores do Conjunto Habitacional CDHU, São Carlos, alterando os 
dados paramétricos do SLICE em software Rhinoceros e plug-in Grasshopper, 2012.

Figura 43. Evento OCUPA! Plantio de árvores com pais e filhos, moradores do Conjunto Habitacio-
nal CDHU, São Carlos, 2012.

Figura 44. Evento OCUPA! Oficina de pipa junto aos moradores do Conjunto Habitacional CDHU, 
São Carlos, 2012.

Figura 45. Evento OCUPA! Oficina e fotografia junto aos moradores do Conjunto Habitacional 
CDHU, São Carlos, 2012.

Figura 46. Página de website da FabDig com o conteúdo da ação, São Carlos, 2012.

Figura 47. Área de trabalho do SLICE, IAU, USP, 2012.

Figura 48. À esquerda: Estrutura do pavilhão modelada tridimensionalmente. À direita: modelo 
físico montado após corte das peças à laser, São Carlos, 2012.
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Figura 49. À esquerda: Estrutura do pavilhão modelada por software de modelagem tridimension-
al Rhinoceros com plug-in de algoritmo generativo Grasshopper. À direita: Estrutura do pavilhão 
Slice em escala 1:2 , São Carlos, 2012.

Figura 50. Desenho esquemático das inter-relações de sistemas envolvidas no processo de projeto 
do experimento SLICE.

Figura 51. Desenvolvimento do processo criativo do SLICE com modelagem tridimensional em  
software Rhinoceros e interação de algoritmos generativos, por meio de pulg-in Grasshopper.

Figura 52. Desenvolvimento de modelos reduzidos: À esquerda: Planificação dos elementos estru-
turais, em escala reduzida, por meio de software AutoCad. À direita: Corte das peças, em papel 
cartão, por meio de máquina de corte à laser.

Figura 53. Análise do comportamento do material. À esquerda: Modelo do SLICE em escala redu-
zida, em papel cartão. Ao centro: Teste do comportamento do material em PVC. À direita: Teste do 
comportamento do material em chapa de aço.

Figura 54. Processo industrial. À esquerda: Planificação das peças em software próprio da máquina 
de corte. Ao centro: Corte das chapas de aço galvanizado. À direita:  Separação da peças em 
chapas de aço galvanizado.

Figura 55. À esquerda e ao centro: Processo de montagem do SLICE no workshop 1. À direita: 
SLICE parcialmente montado na sede do grupo nomads, em escala 1:1.

Figura 56. À esquerda e ao centro: Processo de montagem do SLICE no workshop 2. À direita: 
modelo SLICE em escala 1:2.

Figura 57. Tráfego urbano na Nigéria. Emergência negativa decorrente do trânsito em centro  
urbano na Nigéria. O fluxo se organiza de maneira caótica.

Figura 58. Projeto High Line em Nova Iorque, 2002-2014, dos arquitetos James Corner Field  
Operations (Líder do projeto), Diller Scofidio + Renfro, e paisagista Piet Oudolf. Esta área circulava 
trens e estava desativada desde 1980, quando em 1999 formou-se um grupo sem fins lucrativos 
chamado Amigos da High Line, em prol deste local sob ameaça de demolição, com a proposta 
de preservação da estrutura história por meio de um parque público elevado. O parque público 
estende-se de um local agradável de passagem para um local de atividades culturais escolares, 
eventos culturais públicos e comércio.
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Figura 59. Evolutionary Spatial Subdivision, Sean Ahlquist, Moritz Fleischmann, 2008, AA Emergent 
Technologies and Design. Baseado no simples princípio de subdivisão volumétrica, este algoritmo 
evolui em complexas relações com o invólucro do edifício entre distribuições de locações pro-
gramáticas, espaços vazios e volumetria geral articulada. A capacidade é determinada através 
da geração de múltiplas populações geométricas via condições de articulação espacial interna, 
externa e adjacências programáticas.  (Tradução nossa). 

Figura 60. Dublin Landmark Tower, 2003. Emergence and Design Group. Coordenação de pro-
jeto: Michael Hensel, Achim Menges, Michael Weinstock. Equipe de projeto: Hani Fallaha, Alessan-
dro Isola, Jason Lai, Dimitrios Tsigos. O invólucro do edifício foi desenvolvido a partir de um estudo 
digital e análise de elementos finitos da geometria da superfície de uma pinha. Os painéis têm to-
dos a mesma forma, mas o tamanho é variado e as geometrias resultam em um número surpreen-
dentemente baixo de variações necessárias para as duplas curvaturas complexas. O invólucro do 
edifício é considerado como um sistema integrado de estrutura e painéis reguladores ambientais, 
que são adaptáveis em geometria e desempenho. A diferenciação da geometria dos painéis segue 
a mesma lógica para a diferenciação da hélice - todos têm a mesma forma lógica geométrica, mas 
o tamanho é variado por meio de um número limitado de alterações paramétricas. Estas poucas 
modificações paramétricas permitem que a forma do painel se adapte às mudanças de curvatura e 
variações de densidade da estrutura helicoidal através de um simples algoritmo.

Figura 61. GeoPulse, desenvolvido por Michael Badics, Ingrid Fischer-Schreiber e Yang Lei, pelo Ars  
Electrônica FutureLab na Universidade de Tsinghua, em Beijing, China em conjunto com o China  
Millennium Monument Museum of Digital Arts – cMoDA, 2012. O projeto tem como finalidade permitir 
que o observador/usuário inter-relacione informações geográficas, urbanas e suas problemáticas 
simulando, em tempo real, situações detalhadas que lhe interessem sobre o desenvolvimento da cidade 
de Linz, por meio de reações entre elementos analógicos, como papel e lápis e elementos digitais, 
como computador e visualizações digitais. O GeoPulse se baseia no sistema de informação geográfica 
(GIS) de uma área selecionada (país, região, cidade) e, através de uma interface gráfica, mapas, foto-
grafias aéreas da região são ligadas com dados e outros conteúdos, incluindo a informação estatística 
e demográfica, conteúdos em tempo real (relatórios multimídia sobre as condições meteorológicas, o 
tráfego atual, decolagens e pousos em aeroportos próximos, etc.), simulações (extrapolações estatísti-
cas baseadas no tempo) e os resultados de cálculos algorítmicos.

Figura 62. GeoPulse.

Figura 63. AA Component Membrane, 2007, Londres. Architectural Association - EmTech. M. 
Hensel, A. Menges, M. Weinstock. O projeto Component Membrane baseia-se em componentes 
que formam uma membrana hiperbólica como um elemento de tensão de carga, travada por 
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elementos de aço. A proliferação do componente foi desenvolvida em feedbacks de avaliação 
estrutural, bem como análises ambiental de chuva, vento e luz solar.

Figura 64. ICD/ITKE Research Pavilion, 2012. Achim Menges (ICD) e. Knippers (ITKE) Universidade 
de Stuttgart.

Figura 65. Forage Tracking, 2012. Mapeamento do local com os participantes da cooperativa de 
reciclagem COOPAMARE, localizada na cidade de São Paulo, Brasil. A vista aerofotogramétrica 
com os traçados em azul e laranja representa os vestígios de GPS de uma semana de atividade de 
coleta. Os traços em laranja representam as rotas da coleta manual, em relação aos traços em azul, 
os quais representam a coleta por meio de caminhão.

Figura 66. À esquerda: situação atual dos resíduos materiais de lixo a serem reciclados na cidade 
de São Paulo. À direita: projeto Forage Tracking em ação com os catadores, cooperativa e  
pesquisadores.

Figura 67. À esquerda: ferramenta de entrevista para a anotação de áudio sincronizado com os 
traços de GPS. Ao centro: aplicativo de smartphone para o pedido de reciclagem. À direita: gestão 
de dados e solicitação disponível para uso da cooperativa.  Projeto desenvolvido com hardware e 
software de detecção de localização.

Figura 68. Acoustic Barrier, 2006, Utrecht Leidsche Rijn, Holanda, ONL [Oosterhuis_Lénárd].  
Modelo tridimensional para a geração da relação dos pontos que unem as placas de vidro.

Figura 69. Acoustic Barrier, 2006, Utrecht Leidsche Rijn, Holanda, ONL [Oosterhuis_Lénárd].  
Projeto que combina 1,5 km de barreira acústica, com uma indústria de 5.000m2 localizada ao  
lado de uma autoestrada em que veículos andam a cerca de 120km/h.

Figura 70. Pavilhão Flexível (Supple Pavilion), 2011-2012, AA São Paulo. Projeto desenvolvido em 
workshop promovido pela AA de Londres, sob a coordenação do arquiteto Robert Stuart-Smith 
(Kokkugia) e desenvolvido pelos arquitetos e pesquisadores: Cynthia Nojimoto e Gilfranco  
Medeiros Alves (pesquisadores do grupo nomads.usp, São Carlos), Flávia Ghirotto Santos,  
Humberto da Mata e Rafael Morozowski Ardjomand.

Figura 71. Modelo virtual do MycoFARMx, 2010, AADRL, por: Xin Guo, Walee Phiriyaphongsak, Bo 
Thammwiset, JunJie Zeng. Coordenado por: Yusuke Obuchi e Robert Stuart-Smith. MycoFARMx 
é a proposta do protótipo de um parque de cogumelo em Kunming, capital de Yunnan, no sul da 
China, em um campo de arroz que está atualmente em risco de ser engolido pelo rápido cresci-
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mento urbano. Uma adaptação ecológica de um processo simbiótico natural oferece um meio de 
aumentar ambos, o capital natural e social. Palha de arroz, um abundante subproduto do campo 
de arroz, é solidificado por agentes microbianos chamados “micélio”, que cresce como um mate-
rial vivo e evolui em direção a uma arquitetura viva, que é biodegradável em um projeto de ciclo 
fechado (close-loop) de volta para o campo de arroz.

Figura 72. Modelo físico tridimensional do MycoFARMx, 2010, AADR.

Figura 73. Diagrama de Emergência, 1992, elaborado pelo cientista da computação Chris Langton.

Figura 74. HYGROSKIN – Pavilhão Meteorosensitivo, 2011-13. Coleção permanente, FRAC Centre 
Orleans, France. Achim Menges em colaboração com Oliver David Krieg e Steffen Reichert.

Figura 75. HYGROSKIN – Pavilhão Meteorosensitivo. Coleção permanente, FRAC Centre Orleans, 
France, 2011-13. Achim Menges em colaboração com Oliver David Krieg e Steffen Reichert. Uso 
de tecnologia computacional, por meio de software de modelagem tridimensional, análise de 
elementos finitos e braços robóticos para a fabricação de projeto paramétrico.

Figura 76. Biolamp, Genetic Barcelona Project, 2ª fase, 2007-2010, Grupo de pesquisa em  
Arquitetura Genética – GENARQI+D. A Bio-lâmpada, foi criada com bactérias bioluminescentes que 
vivem originalmente em peixe abissal, sem o uso de instalação elétrica e aplicada em toda uma 
residência de Barcelona. As peças foram fotografadas uma câmera reflex convencional como o 
olho normalmente percebe. Figuras da esquerda para a direita: (1) bactérias bioluminescentes em 
frascos, (2) composição da Biolamp e (3) aplicação da Biolamp nos Painéis Estruturais Biodigitais, 
desenvolvidos pelo grupo de pesquisa.

Figura 77. Cadeira Biodigital, 2010, Grupo de pesquisa em Arquitetura Genética - GENARQI+D. À 
esquerda: Modelo tridimensional. À direita: Secções em madeira digitalmente fabricadas recober-
tas com grama natural.

Figura 78. Painéis Estruturais Biodigitais, 2008-2010, Grupo de pesquisa em Arquitetura Genética 
– GENARQI+D, Barcelona. Investigação microscópica sobre as estruturas vivas das radiolárias e 
dos pólens, com a extração de regras genéticas aplicadas em parâmetros estruturais, por meio de 
tecnologia digital. À esquerda: foto da estrutura microscópica do pólen, 1200x. Ao centro: painel 
estrutural sendo produzido por máquina de controle numérico (CNC). À direita: Painéis estruturais 
instalados em consultório médico.

Figura 79. Parede interativa, Hyperbody, 2009, Festo AG & Co. KG.
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Figura 80.  Biodigital Skyscraper, Barcelona, 2008- 2009. © Alberto T. Estévez  e Aref Maksoud. À 
esquerda: Detalhes da esponja do mar Caribbean, 100x, 400x and 3000x, fotografada por Alberto 
T. Estévez com FEI Quanta 200 scanning electron MICROSCOPE (SCT-UB). Ao centro e à direita: 
Resultados das renderizações das modelagens tridimensionais, por meio de scripts, derivadas das 
implicações das regras das estruturas genéticas de esponjas biommicroscópicas em ferramentas 
paramétricas.

Figura 81. Edifício multifuncional, Hard, Áustria, 2014. O ponto de partida deste projeto foi o  
estudo das estruturas das asas da libélula.

Figura 82. GROWING UP, Compiègne, 1993, François Roche, Gilles Desevedavy, Stephanie  
Lavaux - R&Sie(n).

Figura 83. Things Which Necrose - pavilhão temporário, Dinamarca, 2009. Desenvolvido por 
François Roche, Stéphanie Lavaux e equipe. Projeto de um pavilhão temporário com tempo de vida 
limitado, utilizando-se bio-plástico com polímero hidrossolúvel da agricultura.

Figura 84. Things Which Necrose - pavilhão temporário, Suécia, 2010. Desenvolvido por François 
Roche, Stéphanie Lavaux e equipe.
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