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USO DE PROCESSOS DIGITAIS EM PROJETOS URBANOS – TÉCNICAS, 

MATERIAIS E SUAS APLICAÇÕES. 

1. RESUMO  

  O processo histórico de transformação do modo de vida nas cidades, 

mudança ligada à tecnologia, traduz a emergência de interpretar as possibilidades 

de formação e concepção do ambiente urbano. Este artigo trata da crescente 

evolução dos processos de projeto, apoiados em novas tecnologias de desenho e 

fabricação digital. Com o objetivo de conhecer e divulgar as técnicas, materiais e 

ferramentas necessárias para a concretização de intervenções na escala da cidade, 

auxilia na concepção de novos projetos urbanos e serve como uma alternativa à 

prática atual. O método desenvolvido ao longo da Pesquisa partiu da compreensão 

dos conceitos de desenho paramétrico e fabricação digital vinculado a um 

levantamento de algumas experiências urbanas recentes. O despertar do interesse 

sobre novas tecnologias de projeto e materialização resultou na etapa de visita a 

laboratórios de Fabricação Digital, o que ofereceu bases para as conclusões sobre a 

aplicação dos meios à pratica profissional e de ensino. Esta Pesquisa buscou atrair 

o interesse técnico e conceitual, e relacionar o pensamento projetual com a 

realidade das cidades.  Por fim, o estudo revela vantagens e possibilidades da nova 

abordagem e quais são os reflexos da aplicação do Pensamento Digital. 

INTRODUÇÃO  

  A primeira Revolução Industrial modificou o mundo de maneira muito 

expressiva devido a uma simples mudança no meio de trabalho totalmente artesanal 

para a combinação entre homem e máquina. O período seguinte, marcado pela 

introdução da máquina a vapor na Indústria, faz mudar a economia, o modo de vida 

de uma população, e a dinâmica das cidades. Após a Segunda Guerra Mundial e a o 

período de recessão da economia, a falência desses modelos de produção (fordista 

e taylorista) aconteceu como resposta às evoluções tecnológicas – não apenas no 

âmbito da produção em si, mas também referente à expansão das redes de 

comunicação cada vez mais velozes e que aceleraram a Globalização e a produção 

conforme a demanda (just-in-time). 



O processo atual de evolução das tecnologias e meios de produção condiz a 

uma possível Terceira Revolução da Indústria, o que prevê uma nova mudança de 

paradigma quanto às relações de trabalho e também com a cidade. A chamada Era 

Digital compreende uma nova lógica não mais baseada na racionalidade da 

repetição explorada no modernismo e na produção em massa. (HARVEY, 1992, 

OXMAN, 2008) As ferramentas e processos digitais possibilitam uma variação dos 

modelos e produtos melhor adaptados à sua finalidade, por um custo cada vez 

menor. As novas tecnologias de desenho e produção, principalmente a 

customização em massa prometem modificar totalmente a lógica atual de produção, 

e é algo que vem se desenvolvendo. Ter a possibilidade de produzir um objeto único 

e de geometria complexa, adaptado a um determinado uso de forma mais acessível 

e rápida é visto como uma ameaça a dinâmica da indústria atual. 

Na Arquitetura, o movimento Modernista defendido até meados do século XIX 

pelos CIAM era diretamente influenciado pela lógica industrial aplicada à construção 

– a forma que segue a função e racionalidade através de geometrias puras e livres 

de ornamentos. Na mesma época teve origem o Urbanismo como disciplina, que viu 

nascer a cidade Industrial caótica e insalubre, buscava ordenar, setorizar e 

reconstruir o ambiente das cidades. 

Atualmente a mudança de paradigma trazida pela Terceira Revolução Industrial 

emergente se expande para diversas áreas que adotam a tecnologia como 

ferramenta, e o estudo do Urbanismo mostra-se capaz de receber uma abordagem 

alternativa, que compreenda melhor sua complexidade e estabeleça relações mais 

propícias ao funcionamento e contexto em que a cidade está inserida. 

  O recorte da problemática desta pesquisa considera o processo de expansão 

do acesso a novas tecnologias, o que interfere na maneira que se pensa nas 

edificações, quadras, bairros, cidades e as relações destas com as outras. As 

vantagens e desvantagens da aplicação de métodos que contam com o auxílio de 

novas ferramentas para o Projeto de Urbanismo e possibilidade de realizar 

simulações através de modelos ou protótipos, o que leva a concretização de 

intervenções melhor adaptadas ao ambiente, desde sua concepção até o produto 

final customizado.  

 



2. OBJETIVOS  

Considerar as vantagens de uma nova metodologia, mas também contrapor ao 

método tradicional e analisar as possibilidades de aplicação. Destacar a existência e 

possível abrangência de projetos com caráter especialmente urbanístico – que 

envolvem padrões de ocupação, relações com a paisagem, ordenamento de 

infraestruturas e outras diversas camadas que compõe o tecido urbano. 

3. METODOLOGIA 

a) Leituras e compreensão do tema: A partir da definição de pensamento digital, 

pode-se propor a abordagem do assunto relacionado às questões urbanas e 

realidade de contexto. O auxílio dos processos digitais a projetos urbanos mostrou-

se uma potencialidade ainda pouco explorada e em fase de experimentação que 

possibilita algumas conclusões e investigação do tema. 

b) Visitas a laboratórios de fabricação digital brasileiros, a fim de conhecer o que 

está sendo produzido nesses espaços e como relacionar a interdisciplinaridade 

característica dos fab labs à esfera do Urbanismo. 

c) Levantamento de técnicas, materiais e ferramentas: Com foco nas técnicas de 

fabricação e prototipagem, e também em novos materiais de construção para 

projetos de escala urbana; foi feito um levantamento de exemplos e experiências. 

d) Contextualização e conclusões: Dentre as possibilidades de aplicação, verificou-

se um potencial especialmente na cidade informal. Poderia considerar aspectos 

como a estrutura da malha urbana e melhoria ou manutenção da relação entre os 

espaços cheios e vazios, adaptar os sistemas de infra-estrutura à realidade local, 

ajudar na compreensão da lógica do lugar e suas dinâmicas. 

4. DESENVOLVIMENTO  

  Esta pequisa firma suas bases teóricas principalmente nos estudos de Rivka 

Oxman e Branko Kolarevic, que contribuem para a compreensão das definições de 

Pensamento Digital e da inserção de novas técnicas para a concepção projetual. 

Kolarevic defende que estamos no início de um período chamado Continuum Digital, 

que origina o reconhecimento da necessidade de mudança do atual 

desenvolvimento tecnológico. Esse período compreende um novo processo integral 



de trabalho e metodologia que rompe com a prática tradicional, e a inversão da 

lógica é confirmada a partir do instante em que se vê a necessidade de reforma do 

ensino da prática e teoria arquitetônica, que serve como base para as mudanças 

que vêm ocorrendo (mudanças de linguagem, percepções de espaço e relações 

com o meio, e a busca de um desenho único e melhor adaptado às condições 

exigidas). 

 Os conceitos abordados pelos autores são principalmente: 

 Morfogênese Digital: Conceito que dá título à tese de Branko Kolarevic, 

engloba o uso das mídias digitais como princípio gerador de derivações da 

forma e de suas transformações. 

 Desenho Paramétrico: No desenho paramétrico, é fundamental a relação 

entre os parâmetros e a geometria a ser produzida. Essa relação de 

interdependência faz com que aspectos em particular influenciem um todo e 

originem resultados inesperados, provavelmente não possíveis de terem sido 

pensados pelo integralmente pelo projetista. 

 Topologia e superfícies NURBS: A superfície isomórfica desloca-se ou 

movimenta-se de acordo com variações da posição e intensidade dos campos 

de influência. Deste modo, objetos atuam em geografias dinâmicas ao invés 

de estáticas. NURBS (Non Uniform Rational Basis Spline) e Blobs 

correspondem a curvas que podem ser controladas através de pontos 

principais associados à “pesos”, forças de massa e atração que resultam em 

uma forma complexa. 

 Geometrias complexas: Compreende-se como geometria complexa uma 

forma não-euclidiana, ou seja, que não correspondem ao padrão vetorial, bi 

ou tridimensional de planos no espaço. 

 Geometrias elíptica e hiperbólica: Distintas do sistema euclidiano, 

baseadas em um sistema axiomático - geometria dos espaços curvos. 

 Design generativo ou evolutivo: Os modelos computacionais são usados 

para simular o desenvolvimento de ‘protótipos’ – que têm seu desempenho 

avaliado com base em uma situação ou ambiente propostos. Um grande 

número de fases evolutivas pode ser gerado em pouco tempo, e as formas 

resultantes podem ser inusitadas. Sua característica chave é a “estrutura 



como uma corda, equivalente ao cromossomo da natureza”, ao qual as regras 

de reprodução, mutação e genes cruzados se aplicam. 

 

 Biomimética:  

Quanto às técnicas de fabricação, essas podem ser: formativas (moldes para a 

geração de diversas formas), aditivas (camadas de material adicionadas 

gradualmente, como na impressão 3D) ou subtrativas (o material sofre desbaste 

para obtenção de uma peça, como em uma fresadora CNC e cortadoras a laser). 

A maneira com que esses conceitos se relacionam ao urbano é a chave para a 

questão do uso de processos digitais em potencial para compreender e manipular a 

complexidade urbana. 

  Frei Otto considerava a natureza como o melhor laboratório que já existiu, 

pois já havia passado por todas as tentativas e erros até chegar à forma melhor 

adaptada e eficiente para cada um dos organismos e o próprio meio ambiente. Ele 

buscava provar através de seu estudo de malhas e hair systems que a dinâmica das 

ocupações e conexões urbanas necessitavam de um outro olhar. As linhas de seus 

experimentos com fios de algodão que se organizam e se aproximam naturalmente 

quando molhadas, poderiam representar uma malha urbana orgânica que se adapta 

melhor aos fluxos, conexões, condições do terreno e outros aspectos. As evoluções 

tecnológicas dos últimos anos expandiram esses estudos e os relacionaram ao meio 

digital. O que se pode fazer hoje com as novas ferramentas que simulam esses e 

outros experimentos é muito mais abrangente e preciso. 

Fab Labs no Brasil 

No decorrer desta pesquisa, que buscou compreender os métodos para a 

materialização e prototipagem de Projetos que se utilizam de geometrias complexas 

e desenho paramétrico, pôde-se explorar o universo dos Laboratórios de Fabricação 

Digital e Prototipagem, fenômeno ainda recente no Brasil – o primeiro laboratório 

desse tipo foi inaugurado em 2011 e é vinculado à Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), ligado à rede internacional. 

Vem crescendo o número de laboratórios de fabricação digital no Brasil e na 

América Latina ligados a rede mundial FAB LAB, coordenada pelo Massachussetts 



Institute of Technology (MIT). As visitas a campo em alguns desses espaços, buscou 

saber o que estava sendo produzido e ensinado, e qual era o papel e importância da 

atuação desses laboratórios, fossem eles ligados ou não à instituições de ensino. 

Foram visitados os seguintes espaços: 

 LAPAC-UNICAMP (Laboratório de Automação e Prototipagem para 

Arquitetura e Construção)  

 GARAGEM FAB LAB (Primeiro Fab Lab independente do Brasil) 

  MEMO FAB LAB (Memorial da América Latina) 

 LAMO (Laboratório de Modelos FAU-UFRJ) 

 CAVERNA DIGITAL (Anexo pertencente à Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

  Verificou-se a incipiente relação entre as técnicas de desenho paramétrico e 

fabricação digital no contexto brasileiro, ainda mais quando aplicadas à escala 

urbana. Os Fab Labs no Brasil atuam em diversos campos do conhecimento, essa é 

uma das premissas definidas pelo MIT: os laboratórios devem ser interdisciplinares. 

Além disso, tudo o que é produzido em um Fab Lab torna-se de domínio público ou 

da instituição de ensino, contribuindo assim para a democratização do conhecimento 

técnico. Ao se aplicar esse conceito para a escala urbana, no entanto, talvez a 

prática não se aplique, a não ser na escala de um mobiliário ou equipamento de 

pequena escala, mas quanto à mudanças da malha urbana, está mais atrelado à 

customização – pois só servirá para um determinado local em determinado tempo e 

intenção de uso do espaço. As características urbanas de um lugar são exclusivas e 

aplicáveis somente àquele lugar e suas condições e pretensões de Projeto, não 

podendo ser replicado. Por outro lado, a divulgação de trabalhos pode servir para 

que estes sejam continuados e melhorados no futuro. 

 

 

 

 

 



Projetos Urbanos produzidos digitalmente 

 Flowing Gardens, Xian (China, 2011) 

 

Figura 1 - Fotografia do projeto concluído. Fonte: Revista Architectural Record (BIAD) 

O Projeto desenvolvido pelos escritórios Plasma Studio e Groundlab consiste em um 

pavilhão para abrigar uma exposição de horticultura. O uso do espaço busca 

incorporar outros usos além da exposição, ultrapassa a escala de edifício e tem 

relação com a orla da cidade. A geometria desenvolvida digitalmente cria uma 

espacialidade única e vincula espaços livres e construídos, que seguem uma lógica 

rizomática. 

 Masterplan para Kartal-Pendik (Istambul, 2006) 

 

Figura 2 - Maquete do Masterplan. Fonte: Zaha Hadid Architects 

 



No masterplan para a cidade de Kartal Pendik, a equipe de arquitetos Zaha Hadid 

desenvolveu o desenho urbano a partir de um Hair system, o que otimiza a 

flexibilidade de alterações da implantação e considera um sistema de fluxos eficiente 

que foi inserido na morfologia complexa pré existente. O resultado formal foi 

alcançado devido ao processo adotado, e recebeu auxílio quase integral dos 

métodos digitais de projeto. 

5. RESULTADOS  

Através das percepções e resultados da pesquisa, concluiu-se que o uso de novas 

tecnologias como abordagem a Projetos Urbanos pode funcionar como uma 

alternativa capaz de suprir as necessidades de um programa complexo como o de 

uma intervenção urbana. O Brasil e a América Latina formam um vasto campo de 

experimentação para que se aplique essa nova metodologia nas cidades informais e 

ocupações espontâneas, a fim de melhorar e estruturar essas áreas. A introdução 

de novos paradigmas no ensino da Arquitetura e do Urbanismo mostra-se urgente e 

necessária, não apenas como método mas também como materialização – apoiada 

nos processos de fabricação digital. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se uma necessidade de integração entre tecnologia e ensino, para que os 

profissionais sejam capacitados e tenham conhecimento não apenas da técnica, ou 

do material – e sim quanto à melhor maneira de aplicar esse conhecimento e  assim 

produzir as cidades do futuro que queremos. 

  Ainda que a Arquitetura contemporânea, em sua maioria demonstre 

preocupação com as relações na cidade, o método com que se fazem projetos 

urbanos ainda não alcançou o mesmo patamar dos avanços nas tecnologias 

aplicadas ao projeto arquitetônico. O Urbanismo necessita, assim como aconteceu 

na economia, passar por uma mudança nos processos de produção, a fim de 

considerar muitas das questões até pouco incompreensíveis e relacionadas de 

modo intuitivo. O desenho da cidade, talvez por sua complexidade e escala, não 

seguiu um desenvolvimento tão rápido quanto o do avanço da tecnologia. No 

entanto, já possuímos conhecimento e técnica para que experiências diferentes e 

cidade sejam testadas. Além disso, não propomos uma reconstrução total conforme 



os moldes do Urbanismo modernista. As possibilidades vão muito além da tabula 

rasa e permitem que se sobreponha o existente com o pretendido, que se entenda o 

ambiente urbano com muito mais clareza nas relações entre as camadas da cidade. 

A possibilidade de ter esse trabalho feito rapidamente através de simulações digitais 

faz com que sobre mais tempo e inteligência ao projetista, para que se desenvolvam 

projetos mais interessantes e que atendam melhor às demandas da cidade atual. 
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