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TEXTURAS DA NATUREZA APLICADAS AO DESIGN INDUSTRIAL. Shana Medina da Silva 
(estudante de Biologia – Bolsista voluntária no NdSM), Andréa Seadi Guanabara, Gustavo Freitas, 
Wilson Kindlein Júnior). Núcleo de Design e Seleção de Materiais (NdSM) – Escola de Engenharia – 

UFRGS. 
A Biônica é uma técnica que consiste em transferir os conceitos de “solução de projeto” e “seleção de materiais” 
consagrados ao longo da evolução da natureza para projetos e componentes desenvolvidos pelo homem. Estudando o 
funcionamento das estruturas naturais buscamos indicações úteis e novas orientações para a criação de muitos 
produtos, estabelecendo-se que a natureza é um terreno rico em soluções para problemas análogos aos que a 
afrontam tais como: estrutura, locomoção, coordenação, emissão, transmissão, recepção de informações, etc. 
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Especificamente em relação às texturas, a natureza nos apresenta várias formas com funções diferenciadas. Nas 
serpentes por exemplo, encontramos em seu ventre, placas maiores do que escamas em sessões alternadas mantidas 
afastadas do solo que são tracionadas para frente e para trás por músculos que originam-se das costelas, capacitando 
assim a locomoção unidirecional deste animal no substrato. A textura da pele das serpentes, apresenta uma estrutura 
com capacidade antiderrapante que nos dá a possibilidade de inovar na projetação de produtos baseados nesta 
propriedade. O uso destes conhecimentos aliados às tecnologias modernas como o Microscópio Eletrônico de 
Varredura, Digitalizadores tridimensionais a LASER e softwares de manipulação gráfica, auxiliam nas pesquisas 
possibilitando o projeto e a criação de novos produtos sendo uma poderosa ferramenta em um mercado globalizado 
como o que estamos vivenciando atualmente, onde as tecnologias inovadoras e arrojadas despontam facilmente. 
Neste sentido as pesquisas que vêm sendo realizadas no NdSM, sobre texturas e sua funcionalidade em diversas 
espécies de animais e vegetais, nos dão a possibilidade de montar um “banco de texturas da natureza” e propor as 
relações entre estas texturas e suas respectivas funções com a rugosidade e com o design de superfície dos produtos 
industriais. (CNPq/ Fapergs) 
 




