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 As tecnologias da informação, nas últimas décadas, foram 
tão influentes que remodelaram o comportamento da sociedade. 
Logo, na atualidade, não podemos negar que elas são capazes de 
permear todas as categorias profissionais e atividades humanas, 
como o jornalismo, a engenharia e especialmente a arquitetura.

 O surgimento do computador, por exemplo, proporcionou 
a chegada de novas ferramentas digitais, que acabaram por 
substituir as mais tradicionais, como o lápis, o papel e a régua. 
Entretanto, com o tempo, essas ferramentas digitais se tornaram 
muito mais do que uma mera substituição, e foram incorporadas 
nos processos projetuais. Isso causou um impacto direto na 
concepção e nas práticas construtivas, devido à ampliação do 
leque de possibilidades geométricas, antes inimaginável.

 Entre essas possibilidades está a construção de edifícios 
cada vez mais complexos, conhecidos por sua superfície fluida 
e formada por sólidos esféricos. Dos anos 90 aos dias de 
hoje, notamos que esses edifícios muitas vezes nos parecem 
extremamente inacessíveis ou que demandam técnicas específicas 
para serem concebidos - no Brasil, onde edifícios de formas 
complexas ainda são escassos, a questão é percebida de maneira 
ainda mais expressiva.
 Assim, o tema central deste trabalho gira em torno 
de uma ferramenta apoiada no computador, que apesar de 
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matematicamente  complexa, é intuitiva e acessível, e permite 
a criação de geometrias curvilíneas, suaves e que remetem ao 
desenho livre feito à mão. Mais especificamente, a ferramenta 
referida são as curvas e superfícies NURBS, uma equação 
matemática, que a princípio foi criada para o uso da indústria 
aeronáutica, mas com o tempo acabou sendo apropriada para o 
processo projetual na Arquitetura.

 Certamente é necessário um conhecimento matemático 
avançado para entender numericamente as NURBS, portanto esta 
pesquisa expõe, de maneira teórica, as origens desse tipo de curva 
e suas principais características, que são de extrema importância 
para entender como e porquê ela foi aplicada na Arquitetura. 

 Em seguida, é exposto ao longo de três capítulos: a 
importância das ferramentas de representação e o processo o 
qual a Arquitetura se apropriou das ferramentas digitais através 
das décadas, desde os primeiros protótipos de software para a 
Arquitetura, até as curvas e superfícies NURBS; a aplicação das 
curvas NURBS em projetos arquitetônicos concretos; e, por fim, 
um exemplo de processo projetual onde essas curvas foram 
utilizadas, de maneira fácil e intuitiva, em um objeto de projeto.





CAPÍTULO 1
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A ORIGEM DA SPLINE

  Desde a história antiga a humanidade tem se apoiado 
em objetos curvilíneos para satisfazer as necessidades do ser 
humano, com o uso de equipamentos para caça, objetos de 
armazenamento, construção de abrigos e meios de transporte. 

 Dessa forma, muito antes do uso constante do computador, 
engenheiros, arquitetos e designers utilizavam-se de ferramentas 
de desenho para criar o design de edifícios, navios e peças 
industriais através de representações feitas à mão. Réguas eram 
usadas para criar linhas retas, compassos para círculos e arcos, 
esquadros para triângulos e transferidores para ângulos precisos. 

 Entretanto, objetos que possuíam traços mais complexos 
necessitavam de ferramentas especiais para serem desenhados, 
pois  possuíam formas curvas que iam além de círculos e elipses. 
De acordo com arquiteto Townsend (2015), em seu artigo On 
the Spline: A Brief History of the Computational Curve, navios, 
por exemplo, exigiam curvas precisas que iam suavemente se 
conectando através de pontos pré-determinados.    

 Segundo o autor, por volta do século XVI, a construção 
de navios passou de uma simples habilidade para uma ciência 
complexa. Era necessário que o trabalho fosse feito por artistas 
ou artesãos em tamanho real e à mão livre, o que o tornava 
praticamente impossível. Devido aos seus tamanhos exuberantes, 
esses desenhos exigiam ferramentas especiais e um grande espaço 
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para serem feitos, e normalmente ficavam localizados nos sótãos 
de edifícios. 

 O processo consistia em desenhar as longas curvas na 
própria madeira, que viria a ser a peça do navio, a partir de uma 
fina faixa flexível de madeira ou aço, chamada spline. Em seguida, 
os artesãos moldavam essa spline  a partir de uma série de três 
ou mais pesos de chumbo, chamados de “patos” , para que 
uma curva lisa, atraente e mecanicamente sólida fosse garantida 
através da distribuição uniforme da tensão dos pesos ao longo da 
extensa e elástica spline.

 Contudo, não eram apenas os construtores de navios que 
utilizavam a técnica das spline. De acordo com Kolarevic (2003), 
o arquiteto renascentista Andrea Palladio projetou a cobertura 
da Basilica Palladiana na Piazza sei Signori, em Vicenza, no ano 
de 1617, com a forma de um casco de navio invertido, assim, 
o arquiteto utilizou-se da técnica da spline para desenho e de 
construtores de navio para concretizá-la.

 Além de Palladio, vários outros designers criaram ao longo 
dos anos moldes feitos de madeira ou aço para traçar tais curvas 
suaves. Um deles foi o alemão Ludwig Burmester, que por volta 
de 1900 criou uma variedade de moldes, que ficaram conhecidos 
mundialmente como curvas francesas. Mesmo com restrições 
geométricas, as curvas francesas foram a ferramenta escolhida por 
arquitetos e designers por muitos anos,  para desenhar objetos 
que demandavam geometrias mais complexas e irregulares. 

 Entretanto, com o estabelecimento da Computação 
Moderna, as técnicas e metodologias utilizadas por esses 
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Figura 01. Construtores de Navio utilizando 
réguas Spline para desenhar, século XIX



18

profissionais mudaram gradativamente, já que foram naturalmente 
se adaptando às novas ferramentas digitais disponíveis no 
mercado ao passar das décadas - entre essas novas ferramentas 
está o sistema CAD de desenho.

 Segundo o Professor de Ciência da Computação e 
Engenharia Gerald Farin (1997), podemos datar a origem do 
Sistema de Desenho Assistido por Computador, CAD (do inglês 
Computer Aided Design ), por volta de 1950, quando a fabricante 
de carros  francesa Citroën revolucionou a indústria do design.

 Foi nesse período que empresa automobilística consolidou 
o seu nome como a líder do mercado da inovação ao lançar o 
seu carro DS na Paris Motor Show, em 1955, o qual  apresentava 
características radicalmente curvilíneas e futurísticas. O automóvel 
foi, ainda, o primeiro a ser produzido em massa como uma 
peça única, um monobloco, o que significa que a pele metálica 
arredondada suportava cargas estruturais em vez de depender de 
qualquer estrutura de aço interna.  
  Assim, o DS trouxe à Citroën o desafio de fabricar um carro 
sem emendas e, portanto, o automóvel que mudou a história do 
design e da representação da geometria de objetos complexos 
com superfícies fluidas. 

 De acordo com Townsend (2015), os projetos da empresa 
automobilística baseavam-se amplamente em modelos físicos e 
desenhos de tamanhos amplos para desenvolvimento conceitual. 
Primeiramente, eram feitos modelos conceituais em escala pequena 
de novos protótipos, para que depois eles fossem desenhados e 
detalhados em escala maior no papel. Esse processo, por sua vez, 
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Figura 02. Vista exterior da Basilica Palladiana, 
Piazza dei Signori, Vicenza, Itália
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demandava muito  trabalho e acabava sendo muito impreciso, 
já que os desenhistas tinham de aumentar manualmente as 
superfícies curvas para a transposição das dimensões do modelo 
físico em tamanho real para o desenho 2D na prancheta. Os 
pontos transportados eram, então,  interpolados utilizando-se as 
curvas francesas ou as réguas flexíveis para se chegar a uma melhor 
aproximação do modelo físico. Os desenhos eram posteriormente 
transformados em moldes de argila esculpida para criar um 
modelo mestre e detalhado do carro em tamanho real. Em sua 
forma final, o modelo mestre continuaria a sofrer sutis ajustes de 
modelagem e refinamento nas mãos de artistas qualificados antes 
de ser congelado em sua forma final, pronto para produção. 

 Devido à necessidade de extrair cada superfície curva do 
modelo físico conceitual para o desenho 2D e, por fim, para os 
moldes em tamanho real, além de garantir que no final elas se 
encaixassem perfeitamente, várias alterações durante o projeto 
eram indispensáveis para finalizar cada parte, o que segundo 
Townsend (2015), dependiam muito da habilidade e julgamento 
subjetivo de cada um dos trabalhadores envolvidos no processo. 

 A empresa necessitava, portanto, de uma linguagem 
geométrica universal para armazenar cada parte do projeto 
em termos numéricos precisos, sem depender de processos 
demorados e propensos ao erro humano. 

 Então, no fim dos anos 1950, com a ajuda do governo 
e com os avanços nos sistemas computacionais, a Citroën e suas 
concorrentes passaram a adotar computadores conectados a 
máquinas de fresa que possibilitavam o corte de peças em blocos 
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Figura 03. Lançamento do Citroën DS na 
Paris Motor Show, 1955
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de madeira ou aço. Essas peças eram usadas como molde para 
a construção de peças automobilísticas, como a lataria de um 
carro. Entretanto, apesar do avanço tecnológico, notou-se que 
havia a ausência de um software que melhor representasse as 
curvas desejadas. Linhas, círculos, parábolas e outras geometrias 
regulares eram facilmente representadas, mas um método de 
representação fiel para formas curvilíneas e suaves no computador 
não existia, e muito menos para superfícies complexas. Naquela 
época, a teoria de superfícies fluidas era dominada apenas no 
campo da geometria, fundamentada no cálculo matemático.

 Assim, em 1959 a Citroën contratou o matemático francês 
Paul de Casteljau para solucionar tal desafio. Casteljau recebeu 
a tarefa de desenvolver um sistema de equações que cumprisse 
o papel de armazenar de maneira segura as formas, e que fosse 
também um meio de trocar informações entre os projetistas e 
os engenheiros. No começo o matemático não obteve tanto 
sucesso, todavia ele achou a solução quando percebeu que, ao 
invés de criar uma curva definindo os pontos ao longo dela, ela 
poderia ser criada e controlada manipulando-se alguns pontos ao 
seu redor. Quando esses pontos de influência eram movidos, a 
curva principal os seguia e se adaptava à sua nova forma. Assim, 
o método se assemelhava com o movimento dos pesos que eram 
ancorados nas splines dos construtores de navio. 

 Contudo, a mando da Citroën e para manter sigilo em 
torno dos avanços de Casteljau, a descoberta na época não foi 
publicada durante os próximos oito anos. 
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Figura 04. (acima) Método de 
Spline feita no computador 
criada por Paul de Casteljau

Figura 05. (abaixo) Régua Spline 
flexível com seus pesos de metal 
para controle da curvatura
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 Enquanto isso, a concorrente Renault enfrentava o 
mesmo desafio, e tentava descobrir como transformar as curvas 
feitas em desenho em uma precisa linguagem matemática para o 
computador.

  Mesmo cumprindo a confidencialidade, a Citroën acabou 
não prevenindo que a concorrente ficasse sabendo da descoberta 
de Casteljau de qualquer maneira, mesmo que o algoritmo tivesse 
permanecido em segredo. 

 Foi então que o chefe de design da Renault, o engenheiro 
Pierre Bézier, decidiu recriar a descoberta de Casteljau de maneira 
independente. 
 Por volta de 1966, Beziér chegou aos mesmo resultados 
de seu concorrente, mas ao contrário desse, a Renault permitiu 
a publicação de suas descobertas. Beziér recebeu o crédito sobre 
a invenção da curva computacional, que consequentemente 
recebeu seu nome e que, segundo o engenheiro aeronáutico 
Rogers em seu livro de 2001, é considerada a origem das NURBS. 
Posteriormente, os dois métodos seriam conciliados e amplamente 
creditados. 

 Logo, essas explorações e descobertas do uso de curvas 
e superfícies complexas foram revolucionárias, já que o potencial 
de representação de superfícies curvas em Sistema de Desenho 
Assistido por Computador, CAD (do inglês Computer Aided 
Design ), até então era totalmente desconhecido. Elas foram 
vistas, também, como a origem do sistema CAGD, o Desenho 
Geométrico Assistido por Computador (do inglês Computer Aided 
Geometric Design). 
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Figura 06. Curva feita a partir de 
traço à mão em um molde de 
curva francesa, nota-se que o 
traçado é feito por aproximação
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CURVAS BEZIÉR

  Beziér, em seus estudos para descobrir uma maneira de 
se construir uma curva irregular em um sistema 3D, de acordo 
com Farin (1997), imaginava um ambiente onde um fio de metal 
flexível era suspenso do chão, paredes e teto e presos através de 
molas, pesos e polias. Mesmo essa ideia sendo impraticável, ela 
provava que poderia ser conceitualmente útil. 

 O engenheiro voltou então para a ideia básica de uma 
linha inserida em uma moldura, mas dessa vez a moldura seria 
um cubo, e não um quadrado. A ideia inicial foi escolher uma 
curva básica que seria a intersecção de dois cilindros (um na 
horizontal e um na vertical), os quais estavam inseridos dentro 
dessa nova moldura cúbica, que poderia facilmente se tornar um 
paralelepípedo através de transformações lineares fáceis de se 
calcular. 

 Logo, Beziér notou que ao transformar matematicamente 
o cubo de fora, ele controlava a distorção da curva de dentro. 
De acordo com Townsend (2015), conforme o matemático 
desenvolvia a ideia, esse constatou que apenas três dos pontos do 
cubo eram necessários para construir a curva irregular, e que ele 
poderia formulá-las como uma equação polinomial. Assim, para 
fazer curvas mais complexas eram exigidas apenas linhas mais 
interconectadas.
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 Com a publicação de Beziér em 1966, a consequente 
integração da geometria com os sistemas computacionais 
revolucionou todos os campos do design. No caso do design 
gráfico, por exemplo, atualmente designers reconhecem as curvas 
Beziér como a ferramenta que possibilitou o desenho de curvas 
suaves pelo simples ato de clicar e arrastar vértices em softwares, 
como o famoso programa Adobe Illustrator. Além disso, as 
curvas revolucionaram também a tipografia, já que as fontes de 
computador são feitas a partir das curvas Beziér, o que permite 
que textos sejam impressos com um aspecto suave em qualquer 
escala. 

 Contudo, para se produzir o design de um carro, que 
é uma forma tridimensional, é preciso muito mais do que uma 
composição de curvas bidimensionais. Painéis de metal que 
formam a lataria, por exemplo, variam de curvatura praticamente 
a cada ponto, e definir apenas o perímetro de cada parte não 
define o interior curvilíneo. Dessa maneira, Beziér formulou mais 
uma vez um modelo matemático. 
 De acordo com Townsend (2015), Beziér combinou curvas 
polinomiais para criar um modelo tridimensional de superfícies 
curvas (Figura 11). Primeiramente foi inserida uma grelha de 
pontos (pretos), depois ele estabeleceu um conjunto de curvas em 
uma direção (amarelo). Pontos (azul) em proporções iguais foram 
alocados ao longo desse conjunto, que orientava as curvas que se 
deslocavam na direção oposta (rosa). Logo, a grelha subjacente 
de pontos poderia ser manipulada de maneira fácil e intuitiva para 
moldar a superfície resultante.
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Figura 07. Ambiente 
imaginado por Beziér onde 
um fio de metal flexível é 
suspenso do chão

Figura 08. Técnica de Beziér 
onde a curva é formada a 
partir da intersecção de dois 
cilindros inseridos em um 
cubo 

Figura 09.  Matematicamente, 
ao transformar o cubo de 
fora, a curva de dentro 
também se deforma 
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 Por fim, podemos caracterizar as curvas Beziér como uma 
técnica de Interpolação onde os pontos de controle pertencem 
às curvas e superfícies. Ou seja, uma Bézier passará sempre 
pelo seu ponto de controle inicial e final, podendo aproximar-se 
suavemente dos demais pontos de controle. 
 Pierre Beziér fez, então, importantes contribuições 
ao Sistema de Desenho Assistido por Computador (CAD) e à 
Matemática, as quais são utilizadas até os dias de hoje. 
 Todavia, como toda idéia inovadora, houve resistência 
inicial por parte dos gerenciadores da Renault. Depois de uma 
conferência o diretor da empresa questionou Beziér, “Se o seu 
sistema fosse tão bom assim, os norte-americanos já o teriam 
inventado primeiro!” (Sufermo apud Townsend, 2015). Na 
verdade, os norte-americanos ainda não haviam concretizado o 
sistema, mas a empresa General Motors ainda viria a ter um papel 
fundamental no desenvolvimento da spline feita no computador. 
   

Figura 10. Uma curva Beziér e seu 
polígono de controle
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Figura 11. Superfície Beziér 





33

B-SPLINE

  A situação da americana General Motors, na época, 
era semelhante à das montadoras francesas. Por volta de 1959 
a empresa havia adquirido máquinas de corte controladas por 
computador, no entanto, assim como a Renault, a empresa 
não possuía uma linguagem matemática para inserir as formas 
complexas de seus carros aerodinâmicos, que remetiam à era 
espacial. 

 Segundo Townsend (2015), Carl de Boor, um pesquisador 
da GM, desenvolveu um método para calcular as B-splines, uma 
função matemática bastante obscura, concebida pela primeira 
vez na década de 1940 para desenhar gráficos de dados. Assim, 
na GM, a partir da velocidade proporcionada pelo computador, a 
poderosa flexibilidade e o controle da B-splines foram realmente 
dominados.

 Assim como uma curva Beziér, a B-splines é controlada 
por um grupo de pontos de controle vinculados. O B em B-splines 
representa suas múltiplas funções de base, e cada uma define 
um trecho ao longo da spline. Esses trechos são amarrados em 
intervalos uniformes  a partir dos “nós”, que em conjunto formam 
suavemente uma spline. Mover um dos “nós” do polígono afeta 
apenas os segmentos mais próximos, pois ele não influencia os 
trechos mais distantes, devido à fórmula matemática da curva. 
Logo, isso concede um controle local sobre uma região quando 
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os pontos de controle são deslocados sem alterar outras partes da 
spline.
 O B-Spline, portanto, é mais preciso e controlável em 
relação às técnicas anteriores de representação das curvas 
complexas, assim como a spline feita a mão.
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Figura 12. B-spline fechada. Os seis segmentos de curva são controlados 
por quatro pontos - a área relativa a cor em cada ponto de controle 
representa a quantidade de influência -. O fato de que cada segmento 
entre os nós (pontos pretos) compartilha pontos influenciados por outros 
segmentos, os combina em uma spline continuamente lisa.
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NURBS

  Podemos afirmar que em nenhuma área a curvatura é 
tão importante e crucial como na indústria aeroespacial, onde as 
leis da aerodinâmica exigem que os projetistas desenhem curvas 
suaves que serão fabricadas com tolerâncias apertadas, sem 
margens para erro. 

 Naturalmente, no início, engenheiros aeronáuticos 
adaptaram técnicas da construção naval para a construção de asas 
de avião e fuselagens. Como mencionado anteriormente, antes 
do sistema CAD ser difundido, desenhistas usavam réguas flexíveis 
e a curva francesa para desenhar geometrias curvas. Todavia, os 
projetistas aeroespaciais utilizavam também outro sistema clássico 
do século XV de representação geométrica.

 De acordo com Townsend (2015), o sistema funcionava 
a partir da intersecção de um plano com um cone. Ao rotacionar 
um plano em uma forma cônica, a linha de intersecção entre essas 
duas formas seria capaz de produzir uma variedade de círculos, 
elipses e parábolas. Dessa maneira, projetistas utilizavam-se desse 
método para então desenhar, por exemplo, um corte transversal 
de uma fuselagem a partir do encadeamento de vários segmentos 
cônicos. Portanto, a partir de quatro pontos, um desenhista 
experiente poderia construir uma curva cônica usando apenas 
uma régua através de um processo simples, porém trabalhoso, de 
interceptar e subdividir repetidamente linhas retas. No entanto, 
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ainda era necessário o uso da curva francesa para posteriormente 
ajustá-las da maneira mais suave possível. 

 Entretanto, não apenas a questão da representação 
gráfica foi fundamental para a implementação do computador na 
indústria aeronáutica. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido 
à necessidade de manter sigilo sobre os desenhos técnicos dos 
aviões de guerra - que eram impossíveis de ser criptografados e 
poderiam ser facilmente roubados ou fotografados - o engenheiro 
aeroespacial Roy Liming converteu as linhas cônicas em algoritmos, 
que poderiam ser facilmente transformados em tabelas capazes 
de armazenar seus dados numéricos. O sistema se mostrou 
vantajoso, já que os números então podiam ser armazenados com 
segurança e eram facilmente transmitidos, além de oferecerem 
eficiência, precisão, reprodutibilidade e segurança. 

 Logo depois da guerra, as empresas aeroespaciais, como 
a Boeing, continuaram a usar as fórmulas de Liming, e por volta 
de 1950 a companhia desenvolveu o seu próprio software   para a 
construção de fuselagens baseado em tais fórmulas. Não obstante, 
mesmo com o desenvolvimento do software, os desenhistas ainda 
utilizavam as réguas flexíveis. 

 Com o progresso do sistema CAD, segundo Townsend 
(2015), diferentes departamentos da Boeing passaram a 
desenvolver o seu próprio software, dependendo da necessidade 
técnica de cada um. A empresa era então um pólo de inovação, 
porém fragmentada no campo do Sistema de Desenho Assistido por 
Computador. Devido à utilização de vários programas diferentes, 
criaram-se problemas de incompatibilidade, o que fez com que 
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Figura 13. Sistema utilizado 
por engenheiros aeronáuticos 
onde as Cônicas são curvas 
matemáticas calculadas a partir 
de várias interseções possíveis 
entre um plano e um cone.
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a empresa necessitasse de um sistema universal de geometria 
para que diferentes departamentos pudessem compartilhar e 
compatibilizar os projetos eficientemente. Assim, em 1979, a 
Boing selecionou um grupo de matemáticos para solucionar o 
desafio e padronizar onze formas curvas, desde linhas e círculos 
até curvas Beziér e B-splines. 

 O grupo chegou à conclusão de que o objetivo deveria ser 
uma representação de curva única e abrangente ao invés de onze 
separadas. Eles criaram, então, as curvas racionais de Beziér, onde 
o “racional” significa que a relação de peso de cada ponto de 
controle pode variar, o que tornou possível desenhar precisamente 
formas cônicas, cilindros e peças planas. 

 Anos antes, estudantes da Universidade de Siracusa, nos 
Estados Unidos, conseguiram expandir o modelo da B-splines, 
tornando-a racional e não uniforme. O grupo incorporou em 
um trabalho a não uniforme B-splines, que é uma B-splines onde 
os nós não são uniformemente espaçados, o que possibilita a 
introdução de cantos agudos dentro da spline, e de vários nós em 
um mesmo local. Dessa maneira, a equipe da Boeing encontrou 
uma forma de combinar as curvas Bézier racionais e as B-splines 
não-uniformes.  
 Assim, em 1981, eles criaram um novo modelo geométrico 
que poderia abranger todas as necessidades da Boeing, desde 
linhas e círculos simples até as mais complexas curvas e superfícies 
de forma livre, com flexibilidade e precisão. Esta nova representação 
matemática foi chamada Non-Uniform Rational Basis Splines, ou 
NURBS. 
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Figura 14. Composição de curvas 
com ferramentas convencionais 

Figura 15. Compisição de curvas 
a partir de uma NURBS
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AS CARACTERÍSTICAS DE UMA NURBS

  Podemos descrever a curva criada pelos matemáticos da 
Boing, as NURBS, como uma curva ondulada contínua e suave. 
Todavia, muito mais do que isso, segundo o arquiteto Arturo 
Tedeschi (2014), elas são representações matemáticas que podem 
descrever com precisão qualquer forma, desde uma simples linha 
2D, círculo, arco até a mais complexa superfície ou sólido orgânico 
3D.  

 Graças à sua fácil manipulação, flexibilidade e a 
onipresença nos sistemas digitais de desenho, (CAD), manufatura 
(CAM) e engenharia (CAE), as NURBS atualmente são o padrão 
de grande parte da comunidade que utliza o computador nos 
processos de criação e desenvolvimento de projetos, desde o 
design de produtos até a indústria aeronáutica. Atualmente, os 
principais sistemas de modelagem que contam com a ferramenta 
de criação de tais curvas são o Autodesk 3DStudioMax, Form Z, 
Blender 3D, Maya, Rhinoceros 3D, Autodesk Alias, Cinema 4D, 
entre outros. 

 De modo geral, o procedimento para desenhar uma 
NURBS se assemelha com o processo de desenho das réguas 
flexíveis utilizadas no passado, e ele consiste em clicar em pontos 
de controle indicando a localização de cada segmento no lugar de 
desenhar cada arco separadamente, resultando na curva suave. 
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Figura 16. Nós de uma 
NURBS

Figura 17. Pontos 
de controle de uma 
NURBS
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 No entanto, mais especificamente, o processo de criação 
de tal curva se define por uma geometrização de uma equação 
matemática. Em cada ponto de controle, ou o “protagonista da 
curva”, existe uma equação polinomial, que define o peso de 
influência do ponto na curva e, como resultado, se o trecho da 
curva será mais ou menos suave. Cada função básica afeta apenas 
o trecho ao qual o ponto de controle está associado, e esse trecho 
está delimitado por dois nós. Segundo a arquiteta Verônica 
Natividade (2010) em sua tese, uma curva NURBS é aquela cuja 
influência do ponto de controle, isto é, a função básica associada 
à curvatura, pode variar com a mudança de posição dos nós ao 
longo do segmento que vincula dois pontos de controle. 

 Dessa maneira, a forma da curva NURBS e a sua curvatura 
podem ser modificadas através da manipulação de seus pontos 
de controle associados que carregam um “peso” relacionado a 
cada trecho. Segundo, Félix (2004), ao contrário do processo de 
Interpolação das curvas Beziér, o processo de desenho das curvas 
NURBS é considerado uma técnica de Aproximação aos pontos de 
controle, ou seja, os pontos de controle podem pertencer ou não 
às curvas e superfícies, atribuindo-se a cada ponto um fator que 
determinará o quanto estas curvas ou superfícies irão se aproximar 
deles, ou seja, os modelos são caracterizados pela maneira que 
permitem ser controlados. Aumentando-se o peso do ponto de 
controle, a curva ou superfície associada ao ponto é puxada pelo 
ponto de controle, e vice-versa. 

 Por fim, podemos analisar no experimento ao lado, feito 
no software Rhinoceros, como a manipulação de um ponto de 
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controle influenciou a curva. No seu trecho de influência entre 
os nós que o definem houve uma mudança significativa em sua 
forma e curvatura, a partir da mudança do ponto da posição 
P01 para a posição P02. Já os outros trechos, não definidos por 
esse ponto de controle,  mudaram levemente sua forma devido 
ao novo “peso” do ponto de controle manipulado, porém, como 
uma forma de adaptação e consequência à nova curvatura do 
trecho adjacente. Ou seja, quando um dos pontos de controle é 
alterado, toda a curva se adapta à alteração. 

 O processo para criar uma NURBS é, portanto, muito 
simples e acessível, já que existem muito programas que possuem 
esse recurso, além disso ao realizar o experimento podemos 
afirmar que esse é também muito intuitivo e não demanda um 
conhecimento avançado sobre as curvas. 
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Figura 18. Ponto na 
posição P01

Figura 19. Ponto na 
posição P02





CAPÍTULO 2





51

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E GEOMETRIA NA ARQUITETURA

  A geometria, como parte da Matemática, é considerada 
uma ferramenta para a compreensão, e talvez seja a mais intuitiva, 
concreta e ligada à realidade. De acordo com Chiarella (2004), a 
partir de suas raízes, como uma ferramenta para descrever e medir 
formas, a geometria como “ciência do espaço” cresceu para uma 
teoria de idéias e métodos por meio da qual é possível construir 
e estudar modelos idealizados, não apenas do mundo físico, mas 
também do mundo real.

 Desse modo, na questão da arquitetura gráfica, a 
geometria geralmente aparece como um instrumento de suporte 
para a especulação do projeto. Os procedimentos geométricos 
são apresentados como recursos representativos à exposição de 
idéias, a fim de construir uma ordem lógica no que diz respeito à 
representação e configuração formais. 

 Na contemporaneidade, assim como na maior parte da 
história da arquitetura, a geometria carrega a sua importância 
como linguagem arquitetônica expressiva, relacionada diretamente 
com o elemento formal e estrutural.

 Sabe-se que o processo de concepção geométrica 
arquitetônica é uma atividade criativa e uma elaboração mental. 
Assim, os métodos de representação e compreensão da forma 
e da geometria sempre assumiram um papel crucial, tanto no 
processo projetual quanto no de materialização, principalmente 
quando o objeto arquitetônico constitui-se a partir de formas mais 
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complexas, ou seja, formadas por sólidos esféricos para formar 
volumes curvos.

Arquitetos sempre desenharam antes de construir, 
um ato que diferencia a arquitetura da mera 
construção. Os desenhos têm sido o meio de 
arquiteto para organizar idéias, recursos, espaço, 
etc. e representam a capacidade dos arquitetos de 
prever os resultados do projeto. (TEDESCHI, 2014, 
p.15)

 No geral , o arquiteto utiliza-se de suporte técnico para 
elaborar sua proposta na fase de concepção formal, assim como 
nas outras etapas do projeto. Historicamente, ele tem se apoiado 
em diferentes técnicas de representação gráfica de estudo formal, 
principalmente na técnica do desenho feito à mão. Segundo Flávia 
Polonini (2014) em sua tese, tais técnicas auxiliam na análise e 
na experimentação das possibilidades da forma do objeto a ser 
criado, de modo a ajudar na visualização das relações espaciais, ou 
seja, no raciocínio espacial. Dessa maneira, a representação deve 
dar suporte e ser um instrumento de registro e desenvolvimento 
da idéia do arquiteto. 

 Desde o Renascimento a arquitetura olhou para as ciências 
com o objetivo de apoiar-se nelas para formalizar seus conceitos 
sobre forma e espaço. Os recursos de representação, o domínio 
do desenho como ciência e a arquitetura sempre tiveram uma 
estreita ligação. Pode-se observar que o desenvolvimento das 
técnicas ou recursos de representação resultaram historicamente 
em novas maneiras de se entender, conceber e, por consequência, 
produzir arquitetura.
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 Conforme Mitchell (1991), o arquiteto italiano Alberti, 
por exemplo, definiu os desenhos como abstrações da matéria 
física, que tem a função de especificar como a matéria física de 
um edifício deveria ser organizada e ordenada. Correspondências 
entre linhas no papel e linhas no espaço poderiam ser estabelecidas 
sistematicamente através do uso da perspectiva.

 A concretização da perspectiva no Renascimento permitiu 
uma autonomia gráfica de projeto jamais explorada antes. Dessa 
maneira, de acordo com a arquiteta Pires (2010), a perspectiva 
como construção geométrica permitiu prever a forma de volumes 
e espaços arquitetônicos no século XVIII, revolucionando o 
domínio da representação com o propósito de análise e precisão. 

 Já o arquiteto catalão Antoni Gaudí, por exemplo, no 
século XIX, utilizava-se de grandes experimentações com diversos 
materiais, como modelos físicos, fotografias, espelhos, moldes, 
entre outros, explorando o máximo de possibilidades possíveis 
para que conseguisse encontrar as melhores soluções estruturais 
e espaciais desejadas com base em seu partido arquitetônico.

 A partir de suas experimentações, segundo Giralt (2002), 
o arquiteto rompeu com os valores da arquitetura tradicionalista 
do passado, ao utilizar um novo método de cálculo que ia além 
dos métodos gráficos comumente utilizados na época, conhecido 
como “o sistema funicular”. O sistema se baseava em determinar 
a forma espacial das estruturas sem a aplicação de fórmulas 
matemáticas, apenas por meio de formas geométricas, de arcos 
parabólicos ou em catenária, obtidos por um modelo de cordas. 

 O método do arquiteto consistia em um modelo físico 
invertido, de “ponta cabeça”, composto por cordas e pesos de 
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sacos de areia. Em cada trecho dessas cordas era colocado  um 
ou mais sacos de areia, que determinavam um arco dependendo 
do peso colocado. No final da experimentação, Gaudí posicionava 
um espelho embaixo de seu modelo de cordas, formando assim a 
representação final do objeto arquitetônico, que posteriormente 
serviria como um desenho base para a execução real da obra. 
O sistema criado por Gaudí foi considerado um grande avanço 
tecnológico para a época por quebrar a geometria tradicional 
empregada até então.

 No modernismo, a geometria projetiva foi um marco 
na concepção da forma arquitetônica. O método consistia em 
projetar as faces curvilíneas da geometria em planos paralelos 
para a posterior análise e medição da forma. De acordo com 
Polonini (2014) a técnica só permitia que fossem representadas em 
verdadeira grandeza as faces do objeto que estivessem paralelas 
ao plano de projeção. Assim, para que o método fosse preciso, 
as superfícies deveriam ser compostas de planos retilíneos e não 
serem curvas. 

 Por trás de cada um desses momentos que marcaram a 
história da linguagem arquitetônica, os arquitetos se utilizaram 
de poderosas ferramentas técnicas que sempre carregaram um 
peso determinante na concepção da forma. Segundo Natividade 
(2010), por trás das ferramentas, sempre há técnicas e tecnologias 
sintomáticas das novas formas de conhecimento e entendimento 
do mundo.

(os arquitetos)“[…]costumam desenhar o que eles 
podem construir, e construir o que eles podem 
desenhar [...]”. (MITCHELL apud POLONINI 2014, 
p22)
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Figura 20. Antoni Gaudí e seu modelo funicular para a igreja da Colonia 
Güell
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 Apesar das restrições das técnicas de representação, 
segundo Kolarevic (2003), desde o período Barroco, os arquitetos 
buscaram ir além do sistema cartesiano de coordenadas 
retangulares e das normas de proporção pré-estabelecidas, 
procurando trabalhar e construir formas curvas e irregulares, mas 
que de acordo com Polonini (2014), eram casos raros até o século 
XX. Devido à dificuldade de representação, os arquitetos mais 
criativos buscaram novos métodos para explorar os processos 
formais. Entretanto, durante a concepção dos projetos, tais 
profissionais sempre foram dependentes de um significativo 
conjunto de ferramentas como o papel, a régua, o compasso, 
a curva francesa, entre outros, que limitaram, de certa forma, a 
concepção formal devido à difícil representação de maneira exata 
dos modelos experimentais alcançados, e consequentemente à 
sua execução. 

 Similarmente ao desafio enfrentado pela indústria 
automobilística e aeronáutica na década de 50, relacionado à 
representação técnica dos modelos físicos conceituais, imprecisos 
e trabalhosos, a arquitetura enfrentou durante séculos o mesmo 
problema de concepção e representação de modelos de formas 
livres e curvas de maneira precisa. 

 Logo, tradicionalmente, as atividades relativas ao projeto 
arquitetônico estiveram condicionadas ao uso de formas regulares 
e principalmente retilíneas, como o poliedro, o quadrado e 
o círculo, em detrimento das curvilíneas, deixando as formas 
geométricas livres para as atividades de interesse escultórico. 

 Entretanto, com o desenvolvimento dos sistemas 
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computacionais por tais indústrias e com a consequente 
consolidação dos sistemas de Desenho Assistido por Computador 
(CAD) e de Desenho Geométrico Assistido por Computador 
(CAGD), nos anos 60, as ferramentas digitais passaram a ser 
incorporadas no processo projetual na arquitetura, impactando 
diretamente na concepção e nas práticas construtivas devido à 
ampliação do leque de possibilidades geométricas. 

 De acordo com o arquiteto e urbanista Buno Zevi (1984), 
o computador permite que a realidade arquitetônica seja simulada 
de uma maneira dinâmica em qualquer aspecto visual ou de 
comportamento e não estática, como a perspectiva.

Esse interesse dos arquitetos na reutilização de 
tecnologia e métodos de outras indústrias não é 
novidade. Arquitetos sempre olharam além dos 
limites de sua disciplina, apropriando-se de materiais, 
métodos e processos de outras indústrias, conforme 
o necessário. Historicamente, essas transferências de 
tecnologia têm estado no cerne de muitos avanços 
bem sucedidos, ampliando o escopo da inovação e 
continuamente afetando as normas prevalentes de 
prática. (KOLAREVIC, 2003, p.15) 

 Segundo Natividade (2010), essa renovação do 
instrumental, referida por muitos como “revolução digital”, 
provocou e ainda tem provocado reverberações profundas na 
arquitetura, comparáveis às transformações ocasionadas pela 
Revolução Industrial nos séculos XIX e XX. 
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DO SKETCHPAD ÀS NURBS

  O arquiteto italiano Luiggi Moretti, em 1939, antes da 
“revolução digital”, criou o termo “Arquitetura Paramétrica”. De 
acordo com o arquiteto Tedeschi (2014), o trabalho do arquiteto 
era baseado nas relações entre as dimensões em um projeto 
arquitetônico, as quais dependiam de vários parâmetros. Em 1960, 
a pesquisa do italiano culminou em uma exposição inovadora 
de modelos de estádio de futebol, tênis e natação, na Décima 
Segunda Trienal de Milão. Os parâmetros do projeto de Moretti 
estavam ligados aos ângulos de visão e à viabilidade econômica. 
A forma final gerada era a consequência do cálculo de pseudo 
isocurvas, que tentavam otimizar as visões de todas as posições 
no estádio. O trabalho foi uma colaboração com o matemático 
Bruno Di Finetti. 

 Segundo as palavras de Moretti , “Os parâmetros e 
suas inter-relações tornam-se [...] o código da nova linguagem 
arquitetônica, a “estrutura” no sentido original da palavra [...]. O 
estabelecimento de parâmetros e sua relação devem ser suportados 
pelas técnicas e ferramentas oferecidas pelas ciências mais atuais, 
em particular pela lógica, matemática [...] e computadores.” 
(MORETTI apud TEDESCHI, 2014, p.20).

 É interessante destacar como é claro que o arquiteto 

italiano, já em 1939, havia entendido o potencial de representação 
que o computador apresentava para a Arquitetura. 
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 Seguindo os passos de Moretti, em 1963,  o matemático 
norte-americano Ivan Sutherland, desenvolveu o primeiro e um 
dos mais influentes sistema de representação geométrica através 
do computador, o Sketchpad, cuja tradução literal é bloco de 
desenho. O sistema foi um marco tecnológico, já que é considerado 
o primeiro programa interativo de CAD e o pontapé inicial para as 
pesquisas sobre interação homem-computador. 

 Tedeschi (2014), afirma em seu livro que o Sketchpad, foi 
desenvolvido para testar a relação homem-computador, e permitiu 
que projetistas desenhassem formas geométricas básicas como 
pontos, linha e arcos, apenas com um clique,  o que extinguiu 
a interação com o mundo virtual através de longos comandos e 
códigos de programação. 

 O processo constituía-se em apontar diretamente uma 
caneta luminosa para uma tela de aproximadamente 17,78 x 
17,18 cm, e digitar comandos como draw, move ou delete em 
uma caixa que era composta por 40 botões, onde cada um 
correspondia a um comando. Logo, além da ação de “desenhar” , 
o programa apresentava também muitos dos conhecidos e atuais 
comandos e operações do sistema CAD, como o gerenciamento 
de blocos, o zoom e snaps. 

 A incorporação do computador no processo de projeto 
por Moretti, e a interface gráfica de Sutherland “marcaram 
uma revolução nas técnicas de projeto arquitetônico e, além 
disso, atualizaram as ferramentas dos arquitetos” (TEDESCHI, 
2014, p.21). No entanto, tais programas inéditos de CAD e suas 
inovações não foram imediatamente absorvidos pelo mercado 
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Figura 21. Pesquisa “Architettura Parametrica”, de Luigi Moretti para 
Exposição Trienal de Milão, 1960. Solução para um estádio de futebol e 
diagramas desenhados para gerar a geometria.

Figura 22. Ivan Sutherland no computador MIT Lincoln Labs’TX-2 (1963). 
A interface do Sketchpad



62

comercial por quase três décadas. 

 Foi somente em 1982, com a apresentação do Autocad, 
que os arquitetos incorporaram de forma significativa o sistema 
CAD ao processo projetual. O programa supria as necessidades 
de tarefas rápidas e repetitivas, no entanto, ele era basicamente 
a digitalização dos desenhos feitos em papel. A diferença estava 
nos objetos intermediários entre a mão e o desenho, que no caso 
eram o mouse e o computador, e não mais o lápis. Mais uma 
vez os arquitetos se encontravam na representação geométrica 
em 2D, limitados às formas básicas. As ferramentas digitais ainda 
não haviam provado sua habilidade em extrapolar a tradição 
arquitetônica. 

 O progresso mais significativo ocorreu no final dos anos 
80, período no qual a busca por novas tecnologias que pudessem 
ser associadas ao processo criativo era incentivada. Logo, alguns 
pesquisadores começaram a investigar possibilidades antes 
inexploradas de manipulação dos softwares disponíveis, com 
o objetivo de escapar das limitações de edições básicas e criar 
novas formas arquitetônicas. Alguns arquitetos como Marcos 
Novak, Greg Lynn, William Mitchell e Peter Eisenman foram os 
protagonistas de tais investigações.  
 Em 1988, por exemplo, Marcos Novak escreveu o artigo 
Architectural Compositions in Architecture, o qual pode ser 
considerado o marco dessa nova abordagem. Em seu artigo, Novak 
critica a maneira em que o sistema CAD vinha sendo utilizado 
até então. Segundo o autor, o sistema de Desenho Assistido 
por Computador, até o momento, tinha sido empregado para 
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solucionar problemas programáticos e funcionais, que mesmo 
importantes eram, de certa forma, secundários. Nas palavras do 
autor, o design assistido, na arquitetura, lidou principalmente com 
a arte de construir, não com a arte da arquitetura” (Novak, 1988). 
Para o arquiteto, a maioria dos arquitetos ignorava o sistema CAD. 
Logo, o problema não era tecnológico, mas ideológico, e uma 
consequência da falta de discussões teóricas. 
 Novak defendia que o sistema CAD deveria escapar das 
influências de sua origem de aspecto produtivo e industrial. Dentro 
dessas premissas, as ferramentas digitas ainda tinham muitos 
territórios desconhecidos na arquitetura a explorar. Logo, Novak 
entendia que os novos sistemas CAD ainda não haviam provado 
todo o seu potencial e habilidade e em extrapolar a tradição 
arquitetônica. Era necessário incorporar todo o conhecimento 
sabido sobre “fazer” arquitetura, com o propósito de ir além 
desse conhecimento. 

Claramente, a solução não é esperar compreender a 
arquitetura dentro de um conjunto de programas, é usar 
programas para explorar os territórios desconhecidos da 
arquitetura, para unir e redefinir a vanguarda. (NOVAK, 
1988, p.7)

 De acordo com Novak (1988), a arquitetura tradicional 
deveria ser substituída pela arquitetura líquida, uma arquitetura 
de relações, uma arquitetura na qual o objeto construído final 
é retirado de um contínuo infinito de possíveis variações, pela 
atribuição de valores particulares a variáveis   que governam suas 
estruturas internas.



64

 Todas essas discussões e questionamentos sobre o uso e 
as possibilidades das ferramentas digitais na arquitetura evoluíram 
para o que Natividade (2010) descreve como a “ruptura”, 
momento em que foram incorporadas novas técnicas digitais que 
incitaram a associação entre o processo criativo e o potencial do 
mundo digital. Foi nesse período que novas ferramentas básicas 
de edição e modelagem no Desenho Assistido por Computador 
surgiram e foram incorporadas ao processo de projeto, permitindo 
a exploração de novos usos e potenciais das ferramentas digitais 
como oportunidade de transcender seu papel de ferramenta 
de representação. Um deles foi o de desenhar objetos não-
Euclidianos com a ajuda do novo repertório de curvas e superfícies 
NURBS. 

 Tais curvas e superfícies altamente curvilíneas trouxeram a 
possibilidade da arquitetura se afastar da geometria Euclidiana de 
volumes tradicionais representados no espaço cartesiano, já que 
as NURBS são caracterizadas, segundo Kolarevic (2003), como 
uma geometria “topológica”, “borracha”. Ou seja, essas curvas ou 
superfícies são como materiais perfeitamente elásticos que podem 
sofrer deformações contínuas, como alongamento ou torção, sem 
que o objeto seja rompido e suas propriedades alteradas. Elas 
são diferentes de uma composição de arcos e linhas, uma curva 
ondulada e suave. 

 A sua facilidade de construção e a capacidade de controlar 
a forma através da manipulação interativa dos pontos de controle, 
faz das NURBS uma geometria particularmente sedutora para a 
arquitetura. Quando um dos pontos de controle é alterado, toda 
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a curva se adapta à alteração. Portanto, “são usadas para gerar 
e representar curvas e superfícies de modo flexível e preciso ao 
mesmo tempo, podendo ser empregada para descrever tanto 
formas livres quanto analíticas.” (Natividade, 2010, Pag. 114).

 Logo, segundo Kolarevic (2003), o principal motivo da 
adoção generalizada das NURBS é a habilidade desse tipo de curva 
em construir um grande espectro de diferentes formas geométricas, 
desde linhas retas e sólidos platônicos, até as mais complexas 
superfícies de caráter escultórico e, de acordo com Chiarella 
(2004), sem a necessidade de um conhecimento específico. Além 
disso, do ponto de vista computacional, as NURBS fornecem uma 
representação eficiente das formas geométricas, demandando 
pouca memória da máquina e poucos comandos construtivos. Por 
esse motivo, a maioria dos programas de modelagem se apoiam 
nas NURBS como um método de construção de formas complexas, 
que possuem um nível de complexidade em sua morfologia ou 
tecnologia.
 As NURBS trouxeram novas possibilidades para os 
arquitetos que a incorporaram no processo de projeto devido às 
suas características de modelar e conceber de maneira simples 
curvas que se assemelham ao traço feito à mão. Assim, as NURBS 
abriram um universo de formas complexas na arquitetura que até 
então eram muito difíceis de conceber, desenvolver, representar e 
consequentemente fabricar. 





CAPÍTULO 3
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ESTUDOS DE CASO

  Para exemplificar as transformações na arquitetura como 
consequência do desenvolvimento das técnicas computacionais, 
em específico as curvas NURBS como forma de representação e 
concepção projetual, foram escolhidas como referência três obras 
emblemáticas que usaram formas livres na arquitetura. Cada uma 
delas reflete as técnicas e tecnologias disponíveis no período em 
que foram executadas.

 Em um primeiro momento, adotou-se como objeto de 
estudo o Pavilhão Philips de Le Corbusier, de 1958, que faz referência 
a um momento anterior ao desenvolvimento tecnológico, quando 
as formas eram controladas por processos não computadorizados. 
Em seguida optou-se pelo Museu Guggenheim de Bilbao de Frank 
Gehry, de 1997, o qual representa o divisor de águas e o marco da 
arquitetura digital, concebido graças às curvas NURBS. E, por fim, 
com o interesse de expor um exemplo de arquitetura brasileira, 
contemporânea, de geometria fluida e a qual influenciou muito 
o objeto de projeto, decidiu-se pelo Museu de Arte do Rio do 
escritório Bernardes + Jacobsen Arquitetura, de 2013.
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PAVILHÃO PHILIPS - LE CORBUSIER
1958

  Projetado para a Exposição Mundial de Bruxelas, ou Expo 
58, e considerado um dos trabalhos mais influentes e pioneiros 
do século XX, o Pavilhão Philips de Le Corbusier, do ano de 1958, 
denominado pelo arquiteto homônimo como Poème Electronique, 
ou, em português Poema Eletrônico, foi uma obra de caráter 
sensorial e especulador do arquiteto francês. A pedido da Philips, 
a intenção era de que o pavilhão não fosse um display comercial 
de produtos, mas sim uma demonstração plástica e ambiciosa 
das potencialidades tecnológicas sobre os efeitos da luz e do som, 
apresentando a ideia de progresso técnico e futuro.

 Inserido no contexto de profundas transformações da 
década de 1950 e do pós-Segunda Guerra Mundial, construir o 
pavilhão tratava-se, segundo a arquiteta Marcella Aquila (2015) em 
sua tese, de explorar a dimensão plástica dos recursos tecnológicos 
disponíveis naquele momento. Ainda segundo a autora, “o 
arquiteto, que sempre buscou fundamentar seu pensamento nos 
avanços técnico-científicos de sua época, foi capaz de não apenas 
ver o surgimento de novas tecnologias e o desenvolvimento dos 
meios de comunicação, mas abraçá-los de modo a redesignar sua 
posição e compor com o novo ritmo ditado pela eletricidade.” 
(Aquila, 2015. Pág. 15). 
 Le Corbusier define a configuração complexa de um 
estômago como a planta base de sua obra, como uma alusão às 
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pessoas que seriam “devoradas” e transformadas pelas luzes, sons, 
cores, imagens e ritmos de uma experiência de exatos 8 minutos. 
Em relação à forma tridimensional, a princípio o arquiteto propôs 
uma possível forma de “garrafa”, que se desenvolveu para a ideia 
de uma “tenda”, onde as paredes inclinadas seriam escoradas 
umas às outras, evitando assim a necessidade de uma estrutura 
interna de suporte.

 A geometria final foi definida pela equipe a partir 

de estudos com um instrumento que era basicamente duas 
hastes de metal ligadas por elásticos. Já o trabalho de traduzir 
a tridimensionalidade, do plano do estudo para um modelo 
matemático com construtibilidade, ficou encarregado para o 
então assistente de Le Corbusier, o engenheiro Iannis Xenakis. 

 Como solução para o desenho livre da planta e pela 
demanda de paredes curvas,  Xenakis baseou-se na Geometria 
Descritiva como solução, a partir do uso de um tipo particular 
de superfícies dominadas paraboloides hiperbólicas. Esse tipo de 
geometria viabilizou tais formas mais interessantes, que levaram 
em consideração os aspectos acústicos de propagação do som. 
A vantagem do uso das paraboloides hiperbólica para o poema 
eletrônico, foi que a equação matemática possibilitou o uso único 
e exclusivo das formas curvas, excluindo a necessidade de paredes 
verticais e de uma estrutura exterior à sua natureza. Aquila (2015), 
afirma que Xenakis defendeu as formas curvas proporcionadas por 
paraboloides hiperbólicas como a superação do que ele chama 
de “arquitetura de translação”, que seria a “arquitetura do plano 
e da reta”, rumo a uma nova concepção arquitetônica “em três 
dimensões reais”.
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Figura 23. Pavilhão Philips, Expo 58, 1958
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 Para chegar ao modelo estrutural final, além de cálculos 
matemáticos o engenheiro e sua equipe apoiaram-se também 
em diversos modelos físicos em diferentes escalas a fim de  
compreender a complexa morfologia da arquitetura e analisar a 
deformação da estrutura.

Em dias que antecediam o computador, não havia 
nenhuma maneira de estabelecer o projeto estrutural 
apenas pela matemática. Como alternativa, os 
engenheiros recorreram a uma técnica direta e 
venerável: eles construíram e testaram modelos 
estruturais. (TREIB apud AQUILA, 2015, p.47)

 
 O Pavilhão Philips foi então uma manifestação de como 
as novas tecnologias moldaram e se traduziram na obra de Le 
Corbusier. O resultado de tantos esboços, cálculos e modelos 
foi uma tenda de três pontas que criavam entre si as formas 
hiperbólicas vindas de uma equação matemática. Uma fina casca 
composta por painéis de concreto constituía o revestimento da 
estrutura, criando uma textura que enfatiza o movimento das 
formas com as diferentes direções em cada plano. A exposição 
foi uma síntese de como a civilização cada vez mais mecanizada 
lutava por uma nova harmonia no futuro. 
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Figura 24. Esboços de Xenakis mostrando o instrumento usado para 
gerar a forma, a primeira ideia do plano como um estômago e a evolução 
do plano.

Figura 25. Desenhos e esboços de Le Corbusier mostrando a ideia de 
garrafa e uma representação gráfica da “tenda” por Xenakis



Figura 26. Estudos de Xenakis para o desenho do Pavilhão Philips, 1956.



Figura 27. Maquete de arame e fios de nylon.
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MUSEU GUGGENHEIM DE BILBAO - GEHRY PARTNERS
1997 

  Finalizado em 1997, à beira do Rio Nervión, em Bilbao, 
Espanha, o Museu Guggenheim de Frank Gehry, caracterizado por 
suas complexas formas curvilíneas e sua materialidade cativante, 
se tornou um marco na história da Arquitetura ao consolidar-
se como o primeiro edifício concebido digitalmente. De acordo 
com Oxman (2006), o Museu de Bilbao foi o divisor de águas da 
arquitetura, considerando-se até uma era pré-Bilbao e pós-Bilbao, 
já que essa foi a primeira vez que o potencial pleno das novas 
técnicas vindas das ferramentas digitais foi empregado. 

 Em 1991, o escritório de Frank Gehry venceu o concurso 
para o então futuro Guggenheim de Bilbao. Durante os três 
primeiros anos de desenvolvimento do projeto, a equipe apoiou-se 
em desenhos de representação 2D convencionais, como plantas, 
cortes e elevações, feitos a partir dos modelos físicos de estudo. 
Somente quando o modelo final, idealizado pelo arquiteto, 
ficou pronto, que o escritório passou a utilizar o computador no 
processo. 

 Devido à sua complexidade formal e, logo, matemática, 

as curvas sinuosas foram projetadas usando-se um software de 
design 3-D, chamado CATIA, que permitiu o design de tais curvas 
a partir das NURBS, as quais não teriam sido possíveis sem o uso 
do programa. Gehry já havia utilizado anos antes o software 
em seu projeto para a Vila Olímpica de Barcelona, o Peixe de 
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Barcelona. Na época, o então arquiteto da equipe de Gehry, Jim 
Glymph, percebeu que o uso do computador era a chave para 
construir formas de geometria complexa. Ele então sugeriu a 
utilização do programa que inicialmente fora desenvolvido para o 
uso na indústria Aeronáutica, o CATIA, que tempos depois atingiu 
o estrelato no mundo arquitetônico.

 Segundo Natividade (2010), por ser uma ferramenta de 
engenharia, o CATIA oferecia ferramentas de análise de superfícies 
que outros softwares não possuíam. Muito embora o CATIA não 
fornecesse a avaliação detalhada do comportamento da malha 
de pontos da representação digital, esse software possibilitou a 
construção e a análise da curvatura das superfícies.  

 É importante enfatizar que sem o computador o projeto 
de Bilbao seria impossível de ser realizado, pois em todo o projeto 
não existiam dois elementos iguais na estrutura. Logo, seria 
impossível organizar o projeto sem a utilização do modelo digital 
do CATIA. De acordo com a equipe, 50.000 desenhos e 60.000 
horas de tempo de computação foram necessários para produzir 
os elementos da fachada do edifício.

 Entretanto, em questão de processo criativo, não podemos 
deixar de mencionar que Gehry baseou-se em esboços, desenhos 
e modelos físicos para chegar no modelo final contemplado que, 
juntos, capturaram o gesto inicial Gehry. Assim, o modelo digital 
feito no CATIA foi feito a partir da digitalização da maquete final 
do projeto completo, e uma vez que verificadas as informações 
do modelo digital, este passou a ser referência dimensional para o 
desenvolvimento do projeto e, mais tarde, para a construção. 
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Figura 28. Museu Guggenheim de Bilbao
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 O computador foi então utilizado como uma ferramenta 
para viabilizar as ideias já preconcebidas na cabeça do arquiteto, 
e não como instrumento para gerar a forma, como alguns 
arquitetos o utilizam. A prática de estudar a forma pretendida em 
três dimensões a partir do extenso uso de objetos físicos, desde as 
etapas iniciais de concepção, sempre esteve presente no escritório, 
mesmo antes da implementação do computador. 

 De acordo com Natividade (2010), os projetos de Frank 
Gehry posteriores à experiência de Bilbao possuem formas até 
mais ousadas. Sabendo que as formas complexas poderiam ser 
domadas pelo software CATIA, Gehry estendeu a liberdade formal 
também aos seus desenhos. 

 Apesar dos esforços contrários, a introdução de ferramentas 
digitais alterou o processo de Gehry. Elas também mudaram a 
sua arquitetura. Gehry já havia ganhado o Prêmio Pritzker em 
1989, sem a ajuda de computadores quando Jim Glymph e Rick 
Smith se juntaram ao escritório. Depois que se juntaram a ele, e 
com a ajuda de outras pessoas (...) projetaram e construíram o 
Museu Guggenheim em Bilbao, Espanha; um edifício anunciado 
como o edifício mais importante do século. Ele provavelmente 
teria sido uma construção diferente, sem o uso de ferramentas 
digitais. Talvez um que não foi tão rápido, não movesse, e que não 
mudasse. (Lindsey apud Natividade, 2010, p. 165)
 Frank Gehry provou ao mundo arquitetônico, em 1997, 
que era possível construir formas exuberantes e inimagináveis até 
então, a partir do uso das tecnologias digitais sem deixar de lado 
o seu processo de design. No Museu de Bilbao, o computador 
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Figura 29. Esboços de Frank Gehry 
para Museu Guggenheim de Bilbao
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só foi utilizado quando apropriado para representar o que já 
havia sido projetado em maquetes físicas, como uma forma de 
conversão. Mesmo assim, essa obra extraordinária e emblemática 
representa as novas “possibilidades no campo da representação, 
como as curvas NURBS e a representação integrada dos modelos 
BIM, adicionadas às técnicas de parametrização e análise de 
desempenho fazem desse edifício absolutamente fundamental”. 
(Natividade, 2010, Pág. 147)

Figura 30. Projeto feito no programa CATIA
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Figura 31. Desenhos técnicos do 
Museu Museu Guggenheim de 
Bilbao
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Figura 32. Vista de uma das fachadas do Museu Museu Guggenheim de Bilbao
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Figura 33. Imagem interna do Museu
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MUSEU DE ARTE DO RIO - 
BERNARDES + JACOBSEN ARQUITETURA
2013

  Exemplo contemporâneo e brasileiro da utilização das 
ferramentas digitais na concepção do projeto arquitetônico, 
o Museu de Arte do Rio, ou MAR, do escritório Bernardes + 
Jacobsen Arquitetura, inaugurado em 2013, deixa claro em sua 
cobertura o elo entre a Tecnologia e Arquitetura. 

 Como parte do plano de revitalização da zona portuária 
do Rio de Janeiro e distribuído em dois edifícios que já eram 
existentes no local, o Palacete Dom João VI (1916) e o Hospital da 
Polícia Civil do Rio de Janeiro, o programa conta com o Museu de 
Arte do Rio e a Escola do Olhar, além de espaços para cultura e 
lazer. 

 Assim, segundo os arquitetos, o objetivo era de que o novo 
museu fosse um ícone para a região e integrasse os dois edifícios 
através das passarelas e de uma cobertura de forma abstrata 
e etérea. Tal qual, uma estrutura fluida, extremamente leve, 
simulando a ondulação da superfície da água. Uma arquitetura 
de caráter poético e carregada de significado, simples e ao mesmo 
tempo moderna na questão de cálculo estrutural.

 De acordo com Miyasaka (2017), em sua tese, a superfície  
da cobertura nasceu de um desenho digital a partir de um modelo 
em movimento no programa 3DMax. Nesse modelo, a  partir das 
curvas NURBS, a frequência das “ondas” foi acertada de acordo 
com a intenção projetual dos arquitetos e com a malha de pilares 
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de 15 cm de diâmetro, que definia as alturas, sempre coincidindo 
com as cotas mais baixas da cobertura.

 Além disso, como desafio, era necessário que a equipe 
técnica criasse uma forma que também suportasse o peso de 
800 toneladas de concreto e aço, preservando o caráter fluido 
da cobertura. A análise estrutural do projeto foi feita a partir 
de softwares de engenharia que calcularam a forma exata e o 
posicionamento dos pilares. 

 É interessante mencionar para este projeto como foi feita 
a execução da cobertura. Segundo Miyakasa (2017), inicialmente 
foi cogitada a utilização de técnicas de fabricação digital para 
confecção das formas. Entretanto, escolheu-se como solução 
a modelagem artesanal de 1.800 m3 de isopor, ideia vinda do 
artista plástico especialista em carros alegóricos carnavalescos 
Carlos Lopes. Assim, as formas foram esculpidas por artesãos da 
Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, que têm intimidade 
com o material e a habilidade de trabalhar com objetos orgânicos 
a partir de desenhos técnicos. 

 O Museu de Arte no Rio mostrou, certamente, como 
um projeto pode ser concretizado a partir da modelagem em 
superfícies NURBS em um sistema digital. Entretanto, deixou claro 
também como, no Brasil, existe uma lacuna a ser preenchida por 
essa arquitetura mais complexa, principalmente devido à falta de 
mão de obra e de serviços e equipamentos disponíveis a um custo 
compatível. Dessa maneira, é evidente que, como arquitetos, 
devemos vencer essa barreira e explorar o que as ferramentas 
digitais podem nos fornecer. 
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Figura 34. Maquete eletrônica do 
Museu de Arte do Rio (MAR).



Figura 35. Renderização da cobertura idealizada a partir de ondas do mar. 

Figura 36. Modelagem gráfica da cobertura



Figura 37. Detalhe da cobertura apoiada no Palacete Dom João VI
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CENTRO DE ARTES PERFORMÁTICAS

  A partir do objeto estudado nesta pesquisa, foi desenvolvido 
um projeto arquitetônico onde as curvas NURBS foram aplicadas 
a um programa que abrange um teatro e um centro de ensino à 
musica, à dança e às artes cênicas. 

 Devido à necessidade de se criar uma forma livre e curvilínea, 
era inevitável a escolha de um programa amplo que não limitasse 
o uso de tais formas. Além do mais, a escolha do programa esteve 
diretamente ligada à seleção da área de intervenção. 

 No início da pesquisa foi feito um levantamento da cidade 
de São Paulo com relação aos equipamentos culturais, e constatou-
se que a Zona Leste era uma região com um grande déficit de 
programas culturais relacionados à arte performática. Portanto, 
partindo desses princípios, o terreno escolhido está localizado ao 
lado da Estação Carrão do Metrô, no bairro do Tatuapé. O terreno 
está em uma zona estratégica, tanto devido à sua acessibilidade 
quanto aos programas que se desenvolvem ao redor do lugar. 
Além da proximidade à Estação de Metrô, que conta também com 
um grande Terminal de Ônibus, adjacente à área está localizado 
o Parque Municipal do Tatuapé (Sampaio Moreira), o qual abriga 
o projeto da prefeitura Teatro Engenho e que futuramente irá 
abrigar o complexo educacional CEU Carrão. Logo, o Centro de 
Artes Performáticas seria uma maneira de expandir as atividades 
do atual Teatro Engenho e de servir culturalmente como apoio 
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para o futuro CEU e para toda a região. Além disso, no Plano 
Diretor a área é prevista como uma Zona Eixo de Estruturação da 
Transformação Urbana, ou seja, é visado que se potencialize o 
aproveitamento do solo urbano ao longo da rede de transporte 
coletivo, bem como a integração territorial das políticas públicas 
de transporte, habitação, emprego e equipamentos sociais.

 Em relação ao partido arquitetônico, buscou-se respeitar 
e otimizar o fluxo de pedestres, que já é muito intenso na área, 
e criar espaços públicos no térreo que estimulassem o encontro, 
a permanência e o convívio público dos usuários do Metrô e dos 
habitantes da região. Buscou-se atingir este objetivo através da 
implantação dos edifícios, da criação de uma praça rebaixada 
que permeia o teatro e da apropriação do térreo por comércio 
e restaurantes, de maneira que o conjunto dessas diretrizes 
criassem praças públicas, movimento, passagens e “ruas” dentro 
do terreno. 

 Já o programa foi organizado da seguinte maneira: em 
um edifício desenvolveu-se exclusivamente o programa do Teatro, 
e em um outro edifício desenvolveu-se o programa ligado ao 
ensino das artes performáticas, como salas de aula, e à atividades 
de apoio ao teatro, como administração e oficinas. Entretanto, 
ambos os edifícios estão conectados entre si a partir de passarela 
e marquises.







PLANTA SITUAÇÃO 
ESC: 1/4000





PLANTA TÉRREO 
ESC: 1/2000





PLANTA 1º PAV.
ESC: 1/2000





PLANTA 2º PAV.
ESC: 1/2000





PLANTA 3º PAV.
ESC: 1/2000





PLANTA COBERTURA
ESC: 1/2000





PLANTA SUBSOLO
ESC: 1/2000





CORTE AA
ESC: 1/2000

CORTE BB
ESC: 1/2000

CORTE CC
ESC: 1/2000





ELEVAÇÃO 01
ESC: 1/2000

ELEVAÇÃO 02
ESC: 1/2000





ELEVAÇÃO 03
ESC: 1/2000

ELEVAÇÃO 04
ESC: 1/2000
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A COBERTURA

  A maneira encontrada para incorporar as curvas NURBS ao 
projeto foi em suas coberturas, que foram resultados de estudos e, 
principalmente, a partir da diferença de níveis  dos edifícios.  

  Primeiramente, o projeto foi concebido em linhas retas e 
cartesianas, como se fossem “caixas” no programa BIM Archicad. 
Nesta etapa foi pensada a diferença de níveis que induziria ao 
resultado geométrico da cobertura. Após a concepção do programa 
e, assim, do modelo tridimensional de formas tradicionais, foram 
feitos croquis e desenhos no papel para a então provável forma 
desejada da cobertura que teria formas livres. 

 Após a elaboração no programa BIM, o modelo 

volumétrico foi exportado para o programa de modelagem 3D, 
Rhinoceros, onde a cobertura foi moldada para que ela alcançasse 
a geometria que melhor harmonizaria com o volume dos edifícios. 

 A cobertura foi modelada a partir de uma superfície 
NURBS inicialmente plana, que continha em seus eixos X e Y 
inúmeros pontos de controle. Como mencionado nesta pesquisa, 
uma das características das superfícies NURBS é de que cada 
ponto de controle influencia uma determinada área como um 
ímã. Portanto, ao mudar a posição de um dos pontos, toda a 
curva ou superfície se adapta à nova posição. 
 Logo, o processo de moldar as coberturas caracterizou-
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se por experimentações que se fundamentaram em mover esses 
pontos de controle no eixo Y até achar a forma mais harmônica e 
de melhor estética que “abraçasse” o projeto e sua geometria. O 
objetivo era de que esse elemento fosse visto tanto de perto quanto 
de longe, tanto de baixo, para quem está chegando, quanto de 
cima, para quem está andando nas passarelas do metrô.

 Por fim, o modelo da cobertura do Rhino foi exportado para 
o programa Archicad, para que então fossem gerados os desenhos 
técnicos de planta, corte, elevações, detalhes e perspectiva. Além 
da interface como o programa BIM, o interessante de modelar a 
cobertura no software Rhino, foi que esse também possibilitou 
que a maquete física fosse impressa da impressora 3D. 
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Etapa 1 

DESENVOLVIMENTO COBERTURA CENTRO DE ENSINO

Etapa 2 
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Etapa 3

Etapa Final



130

Etapa 1 

DESENVOLVIMENTO COBERTURA TEATRO

Etapa 2 
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Etapa 3

Etapa Final





CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 No decorrer da pesquisa procurou-se demonstrar como, 
ao longo da história, a representação gráfica, a qual sempre 
teve o papel de dar suporte e ser um instrumento de registro 
e desenvolvimento da idéia do arquiteto, assumiu um papel 
crucial no processo projetual, principalmente quando o objeto 
arquitetônico constituía-se a partir de formas mais complexas, e 
como novas ferramentas disponíveis graças ao computador, em 
específico as curvas NURBS, transformaram a arquitetura. 
 Arquitetos sempre buscaram ir além do sistema cartesiano 
de coordenadas retangulares e das normas de proporção, 
procurando trabalhar e construir formas curvas e irregulares, foi 
exposto assim, neste trabalho, como estes enfrentaram sempre 
dificuldades técnicas devido à falta de instrumentos, um exemplo 
claro é o exposto Pavilhão Philips, de Le Corbusier. Assim, tais 
profissionais sempre buscaram diferentes suportes técnicos, 
principalmente em outras áreas para concretizar seus projetos 
idealizados, como por exemplo, a perspectiva, a fotografia, o 
modelo físico e a geometria projetiva. 
 Entretanto, o ponto de inflexão foi o contínuo progresso 
do computador e a paralela incorporação deste pela arquitetura 
nos anos 90. Novas ferramentas surgiram e particularmente as 
curvas NURBS, possibilitaram de maneira fácil e acessível novas 
geometrias livres. Fica evidente na pesquisa, através do estudo 
do Museu Guggenheim de Bilbao, como as NURBS e outras 
ferramentas digitais trouxeram vantagens em relação às técnicas 
tradicionais de desenho, e como as novas ferramentas digitais 
têm gerado o novo repertório formal que antes, dada a sua 
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complexidade geométrica, era inimaginável e não ao alcance de 
um botão.
 Atualmente, no Brasil, ainda existe uma lacuna em relação 
aos edifícios de formas mais complexas. Alguns arquitetos dominam 
as ferramentas digitais para idealizar projetos, entretanto, ainda 
há uma grande falta de repertório no país sobre construções de 
formas livres, tanto devido à falta de mão-de-obra, quanto aos 
custos inacessíveis. Todavia, é evidente no projeto para  o Museu 
de Arte do Rio, que é possível vencer essa barreira e construir 
edifícios emblemáticos no país. 
 Por fim, a materialização das curvas NURBS nas coberturas 
do projeto arquitetônico,  de maneira simples e rápida, provou 
que as ferramentas digitais estão acessíveis aos arquitetos e que 
não é necessário repertório específico para reproduzi-las. Dessa 
maneira, atingiu-se o objetivo desta pesquisa de expor uma 
ferramenta como as NURBS, que libertam
o arquiteto da tradicional geometria Euclidiana para conceber 
formas complexas e curvilíneas ao alcance de todos.  
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