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RESUMO 
O design biofilico traz como desafio a abordagem dos problemas da construção contemporânea 
e a prática da paisagem, sendo esse um conceito científico que prova a necessidade da 
proximidade com a natureza. Em ambientes de trabalho, por exemplo, nota-se a resistência 
adoção de soluções relacionadas ao meio ambiente, desconsiderando um fator de extrema 
importância que é o bem-estar dos funcionários. A prática desse design envolve a aplicação de 
várias estratégias podendo ser vivenciado por meio de diversos sentidos humanos como visão, 
som, tato, olfato, paladar e movimento, despertando nosso interesse, curiosidade, imaginação e 
criatividade, contribuindo, por consequencia, o conforto, satisfação, prazer e desempenho 
cognitivo. As pesquisas iniciam com o conceito de Biofilia e os principais estudos e referências 
acerca do tema e em seguinte são abordados assuntos como os benefícios que o design biofílico 
traz para a saúde humana e sua aplicabilidade correta na arquitetura. 
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ABSTRACT 

The challenge of biophilic design is to approach the problems of contemporary construction and 
the practice of landscape, which is a scientific concept that proves the need for proximity to nature. 
In work environments, for example, there is resistance to adopting solutions related to the 
environment, disregarding an extremely important factor which is the well-being of employees. 
The practice of this design involves the application of various strategies and can be experienced 
through various human senses such as sight, sound, touch, smell, taste and movement, arousing 
our interest, curiosity, imagination and creativity, thus contributing to comfort, satisfaction, 
pleasure and cognitive performance. The research begins with the concept of Biophilia and the 
main studies and references on the subject and then issues such as the benefits that biophilic 
design brings to human health and its correct applicability in architecture are discussed. 
 
Keywords: Neuroarchitecture; Biophilia; Health. 

 

INTRODUÇÃO 

A neurociência explica que o cérebro, assim como o sistema nervoso em 

geral, responde de formas diferente quando é exposto a um determinado 

estímulo. Dessa forma surge a neuroarquitetura que busca entender como o 

espaço afeta a mente humana, visto que o aumento de problemas psicológicos 

relacionados ao stress, déficit de atenção e hiperatividade muitas vezes estão 

ligados com a falta de contato com a natureza. Com isso tem se tornado cada 
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vez mais frequente estudos acerca da biofilia - conceito científico que prova a 

necessidade da proximidade com a natureza - com o objetivo de explicar a 

relação entre o ser humano e a natureza. O design biofílico trata-se de uma 

técnica usada para projetar ambientes mais saudáveis para os usuários por meio 

de luz e ventilação natural, excesso de vegetações, uso de materiais que 

representem elementos naturais como madeira, pedra, lã, algodão e couro, uso 

tons que remetem elementos da natureza como água, plantas, solo e rocha, 

dentre outras estratégias citadas em resultados e discussões. 

 A princípio é explicado o conceito de Biofilia e os principais estudos e 

referências acerca do tema. Em seguida é apresentado os benefícios que o 

design biofílico pode proporcionar ao individuo além de estudos que comprovam 

sua eficácia em ambientes de trabalho e hospitais. Por último é abordado os 

princípios que devem ser seguidos para que um projeto seja considerado 

biofílico, seguido de 24 estratégias baseadas na relação direta e indireta com a 

natureza e a experiencia de espaço e lugar. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa realizada trata de assuntos acerca da arquitetura biofílica com 

o propósito de obter informações para a aplicabilidade do conceito no cotidiano 

das pessoas. A metodologia abrange consultas bibliográficas em artigos e sites 

acadêmicos que discutem o aumento do bem-estar por meio da conexão do ser 

humano com a natureza. 

As principais referências utilizadas foram o entomologista e biólogo 

americano Edward Wilson, que apresenta o termo pela primeira vez em 1984 

seu livro Biophilia, e a arquiteta Elisabeth Calabrese e Kellert, que atualmente 

são referências acerca do tema, sendo os autores do artigo A Prática do Design 

Biofílico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A palavra biofilia possui origem etimológica grega, onde Bio carrega como 

significado a palavra vida e Philia a palavra amor, sendo assim a biofilia é 

traduzida como “amor pela vida”.  O termo foi apresentado em 1986 no livro 

Biophilia (Figura 1) do entomologista e biólogo americano Edward Wilson como 
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uma forma de “explicar a relação entre as pessoas e a natureza, definindo o novo 

termo como a tendência inata ao ser humano de focar na vida e em seus 

processos”. Segundo Wilson (1984), o ser humano negou a proximidade com a 

natureza e a sua necessidade, seguindo o caminho oposto, representado pela 

máquina, ainda que a vida humana não seja viável e a saúde humana não seja 

possível sem os inúmeros serviços gratuitos prestados pela Terra. (BARROS, 

2019, p.17) 

Wilson (1984) também menciona a teoria de Gordon Orian, que lista três 

pontos que caracterizam o ambiente ancestral da evolução humana. Essas 

características são: a abundância de alimentos na própria savana (a partir de 

origem vegetal e animal), alívio topográfico (vantagens de segurança e proteção) 

e a presença de rios e lagos (fornecendo animais e plantas).  

Segundo Wilson (1984), é fácil verificar a existência da biofilia no 

cotidiano, pois o ser humano tende naturalmente a explorar coisas vivas. 

Defende sua teoria dizendo que os indivíduos sentem a necessidade de explorar 

a vida ainda com as adversidades do meio selvagem. Aponta ainda que 99% da 

evolução humana é em um mundo biocêntrico. Dessa forma a biofilia trata-se de 

um conceito científico que prova a necessidade da proximidade com a natureza. 

 

As pessoas reagem mais rápida e plenamente aos organismos 
do que às máquinas. Eles vão entrar na natureza, explorar, caçar e 
cultivar, se tiverem a chance. Eles preferem entidades que são 
complicadas, crescentes e suficientemente imprevisíveis para serem 
interessantes. Eles estão inclinados a tratar suas engenhocas mais 
formidáveis como coisas vivas ou, pelo menos, adorná-las com águias, 
frisos florais e outros emblemas representativos da percepção humana 
peculiar da verdadeira vida. (WILSON, 1984, p. 116). 
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Figura 1 - Linha do tempo dos principais estudos acerca da biofilia 

 

Fonte: NICOLAU, 2021. 

 

Atualmente a arquiteta Elisabeth Calabrese e Kellert são referências 

acerca do tema, sendo os principais responsáveis pelo desenvolvimento de 

estudos do design biofílico, ilustrando de forma clara e didática os estudos já 

existentes. 

 

BENEFÍCIO DA BIOFILIA NA SAÚDE HUMANA  

 Com os fundamentos da biofilia e a partir da neurociência - campo 

científico que procura compreender o sistema nervoso - nasce a 

neuroarquitetura que, com foco na natureza, busca entender como o espaço 

afeta a mente humana. A neuroarquitetura foi criada nos Estados Unidos em 

2003 pela Academia de Neurociências para a Arquitetura (ANFA) que foca na 

investigação da necessidade que os ambientes do século XXI possuem para 

proporcionar bem-estar, aumento de produtividade, redução de estresse e a 

fadiga nas cidades. (AVELAR, et al., 2017) 

 Considera-se que o aumento de problemas psicológicos relacionados ao 

stress, déficit de atenção e hiperatividade estão ligados com a falta de contato 

com a natureza, tentando, cada vez mais, resolvê-los com produtos 
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farmacêuticos. O urbanismo biofílico tem como finalidade estabelecer uma 

conexão entre as pessoas e a natureza. Os benefícios de um ambiente fechado 

com luz e ventilação natural são praticamente nulos quando comparados a vida 

ativa na rua. Além disso nota-se que caminhos que possuem vegetação 

aumentam o deslocamento a pé em três vezes mais, visto que estas estimulam 

as atividades cotidianas ao ar livre uma vez que reduzem a temperatura na rua 

de 3 a 6°C. (SANTOS, 2016, p.19) 

 Com o desenvolvimento e aumento da urbanização dos grupos 

populacionais em todo o mundo, há cada vez mais pesquisas sobre os efeitos 

psicológicos e fisiológicos do meio ambiente sobre os usuários. Longe da 

realidade rural do campo, na vida da cidade com a dinâmica de aceleração e 

seca dos grandes centros, cresce os níveis de estresse diário dos residentes e 

outras emoções negativas. (BARROS, 2019, p.20) 

 A rápida urbanização levou centros com cada vez mais estruturas 

produzidas pelo homem. Um relatório da Human Spaces (2015, p. 7) afirma que 

desde 1950 aumenta-se cada vez mais a migração da população para áreas 

urbanas. O relatório ainda mostra que “os países que registraram o maior 

desenvolvimento econômico nos últimos anos, parecem ser os países com o 

maior aumento na urbanização, como o Brasil (51%), Filipinas (41%), Indonésia 

(41%) e a China (32%)” (HUMAN SPACES, 2015, p. 7) 

 Benefícios na utilização do ambiente dos conceitos da biofilia tem se 

apresentado positivamente na recuperação de pacientes. Uma pesquisa 

realizada com pacientes hospitalizados com colostomia obteve resultados 

positivos como recuperação mais rápida e menos uso de medicamentos ao 

serem colocados em salas com vista para a natureza, diferentes daqueles que 

foram postos em salas fechadas. (ULRICH, 1984) Considera que “em um mundo 

onde é cada vez mais comum que os elementos naturais sejam substituídos por 

grandes sítios urbanos e tecnologia, a busca incessante do ser humano para se 

relacionar com elementos naturais é cada vez mais urgente e necessária” 

(AVELAR, et al., 2017) 

Diante disso, Roger Ulrich, Rachel Kaplan e Stephen Kaplan, através de 

estudos, criam o termo ambiente restauradores para espaços que ajudam no 

desenvolvimento de emoções positivas, sendo elas a redução de estresse e a 
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“restauração da capacidade de atenção direta e melhora cognitiva”. 

(GRESSLER; GÜNTHER, 2013) 

Segundo a abordagem de Ulrich, estar cercado por fatores que estimulam 

a aproximação e desencorajam certos comportamentos é fundamental para o 

bem-estar e a sobrevivência humana. As experiências de ambientes físicos, 

visualmente prazerosos, podem auxiliar na redução do estresse, uma vez que 

desencadeiam emoções positivas, mantêm o estado de atenção não vigilante, 

diminuem os pensamentos negativos e possibilitam o retorno à excitação 

fisiológica (physiological arousal) para níveis mais moderados. (...) Ulrich (1983) 

considerou alguns aspectos da natureza como capazes de promover 

recuperação psicofisiológica ao estresse, como a água e a vegetação, 

principalmente gramados e árvores. (GRESSLER; GÜNTHER, 2013, p. 489) 

Os estudos resultaram no aumento da capacidade cognitiva e de atenção 

direta e a redução do estresse. Com isso, a psicologia ambiental e os conceitos 

dos espaços restauradores vem sendo aplicados cada vez mais, principalmente 

em ambientes hospitalares com a finalidade de obter uma recuperação em um 

tempo mais curto e mais eficiente. (BARROS, 2019, p.22) 

Em ambientes de trabalho, local em que a maior parte da população passa 

a horas de seu dia, nota-se a resistência adoção de soluções relacionadas a 

natureza, como o design biofílico. Percebe-se que muitos desses ambientes 

tendem a ser mais “frios”, desconsiderando um fator de extrema importância que 

é o bem-estar dos funcionários. (FERRAZ, 2019, p.42) Ainda no Relatório da 

Human Spaces (2015, p.15), a pesquisa diz que “o panorama global sobre o 

design biofílico nos escritórios é: 47% não têm iluminação natural, 58% não têm 

plantas e 11% não têm janelas”. Foi realizada também uma entrevista com 7600 

funcionários de área diferentes de 16 países onde esses deveriam classificar sua 

produtividade e bem-estar no espaço de trabalho. (FERRAZ, 2019, p.43) A 

pesquisa conclui que: 

Recentemente, o aumento de pesquisas focadas na biofilia (Figura 2) no 

contexto do local de trabalho, analisando especificamente a interação entre o 

design do local de trabalho e os resultados dos funcionários, constatam que 

apesar das evidências mostrarem que as pessoas se beneficiam em muitos 

aspectos por estarem conectadas à natureza, a abordagem biofílica para o 
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design de ambientes de trabalho não está inserida em uma posição de maior 

destaque na pauta corporativa mundial. (HUMAN SPACE, 2015, p. 12) 

 A Human Spaces (2015, p. 16) realiza, ainda, uma pesquisa sobre 

elementos desejados por funcionários, sendo esse: “iluminação natural (44%), 

plantas e flores (20%), escritório silencioso e tranquilo (19%), vista ao mar ou 

lagos (17%) e cores vibrantes (15%)”. Foi solicitado também que eles 

informassem seu estado emocional durante as horas de trabalho, onde fica claro 

o impacto do design biofílico sobre o indivíduo. 

 

Figura 2 - Tabela indicadora de sentimentos ao adentrar no local de trabalho 

 

Fonte: Human Spaces, 2015. 

 

PRINCIPIOS E BENEFICIOS DO DESIGN BIOFÍLICO NA ARQUITETURA 

 Os seres humanos possuem instinto de autopreservação, fazendo com 

que procure de forma consciente ambientes que se sentem confortáveis e 

seguros. De acordo com a ANFA (Academy of Neuroscience of Arquitetura) 

existem três fatores que contribuem para a criação de melhores ambientes, 

sendo a continuidade espaço-tempo, o impacto da percepção espacial e a 

iluminação. 

O design biofilico traz como desafio a abordagem dos problemas da 

construção contemporânea e a prática da paisagem. Com isso Calabrese e 

Kellert (2015) apontam 5 princípios básicos que representam condições 

essenciais para a prática eficaz do design biofílico. 
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1.“Promover o envolvimento repetitivo e sustentado com a natureza” 

(Figura 3) - o uso de um único elemento que remete à natureza não é suficiente, 

sendo necessária a repetição contínua para que seja efetivo, visto que a 

natureza não possui elementos isolados e sim movimento, sequência e ritmo. 

 

Figura 3 - Praça da Apple em Macau 

 

Fonte: Foster + Partners, 2019. 

 

2.“Adaptar a vida humana ao mundo natural, para aumentar a saúde, 

condicionamento e bem-estar” (Figura 4) – realizar adaptações no ambiente de 

forma que possibilite o ser humano desfrutar sem perder o conforto e captar o 

ambiente externo elevando o bem-estar.  

 

Figura 4 - Entrada Residencial com Jardim e Espelho D'água 

 

Fonte: Fernanda Julião – Gazeta Online, 2018. 
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3.“Encorajar um apego emocional à ambientes e lugares especiais” 

(Figura 5) – é necessário a criação de espaços que estimulem a memória afetiva 

do usuário. Interligar elementos da natureza no cotidiano é uma forma de ativar 

a memória afetiva, fazendo com que sintam pertencentes àquele espaço. Este 

princípio está ligado à construção de uma comunidade natural e integrada. 

 

Figura 5 - Horta Comunitária em Condomínio 

 

Fonte: Talita Cruz – VivaDecora, 2019. 

 

4.“Promover interações positivas entre pessoas e a natureza, que 

incentiva um senso expandido de relacionamento e responsabilidade pela 

comunidade humana e natural” (Figura 6) – esse princípio trata-se de conceitos 

de sustentabilidade, onde é possível que o ser humano desfrute da natureza de 

forma que não a esgote, respeitando-a e mantendo o espaço natural e saudável, 

como por exemplo os parques urbanos.  
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Figura 6 - Parque Urbano de Peter Cook 

 

Fonte: María Francisca González – ArchDaily, 2020. 

 

5.“Incentivar o fortalecimento mútuo, a interconexão e soluções de 

arquitetura de forma integrada” (Figura 7) – o último princípio trata dos materiais 

utilizados na arquitetura, sendo possível utilizar soluções de design biofílico, 

como o uso de vigas e pilares de madeira ao invés de concreto ou metal, sendo 

esses materiais que não possuem ligação com a natureza. 

 

Figura 7 - Microbiblioteca Warak Kayu / SHAU Indonesia 

 

Fonte: KIE – ArchDaily, 2020.  
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A prática do design biofílico envolve a aplicação de várias estratégias de 

design, o que chamamos de experiências e atributos. (Kellert;Calabrese, 2015). 

Ressaltam ainda que não deve trabalhar de forma desconexa, mas de maneira 

que os elementos se reforcem e complementem-se resultando em um todo 

ecológico e integrado. Dessa forma, foram identificados 24 atributos de desenho 

biofílico dentro de três categorias básicas que são utilizadas (Figura 8), sendo 

elas a experiencia direta da natureza, a experiencia indireta da natureza e a 

experiencia de espaço e lugar. 

 

Figura 8 - Estratégias com a Natureza 

 

Fonte: Kellert & Clabrese. Adaptado pela Autora 



 
12 

 
A experiência direta com a natureza trata-se do contato real entre o 

indivíduo e os elementos naturais no espaço construido. 

1.Luz – Contribui para o conforto e satisfação. Pode representar formas 

atraentes por meio da interação criativa de luz e sombra, difusa e variável. 

2.Ar – A ventilação natural permite conforto humano e produtividade além 

do aumento com a conexão da natureza. 

3.Água – O individuo tende a sentir atração pela água vistoq que essa 

esta associada aos multiplos sentidos como visão, som, tato, paladar e 

movimento. Permite o alivio de estresse e é especialmete mais agradavel 

quando percebida como limpa e em movimento, gerando sons mais silenciados. 

4.Plantas - As vegetaçoes em edificios e paisagens devem ser usadas em 

excesso, gerando melhor desempenho, produtividade e redução do estresse. 

5.Animais – O contato com animais pode ser alcançado através de 

espaços que atraiam pássaros. 

6.Clima – Por meio da exposição direta à condições externas. 

7.Paisagens e Ecossistemas Naturais – Espaços que permitam vistas 

para um cenário natural. 

8.Fogo – Elemento que pode trazer sensação de conforto ou ansiedade, 

devendo ser empregado com precaução. Pode ser usado através de lareiras. 

A experiência indireta com a natureza trata-se do contato entre o indivíduo 

e a representação ou imagem da natureza. 

1.Imagens de Natureza – Podem ser através do uso de fotografia, 

pinturas, esculturas por exemplo. 

2.Materiais Naturais – Uso de materiais que representem elementos 

naturais como madeira, pedra, lã, algodão e couro. 

3.Cores Naturais – Uso de tons que remetem elementos da natureza 

como água, plantas, solo e rocha. 

4.Simulação da Luz e Ventilação Natural – Em espaços onde não é 

possivel o aproveitamento de luz e ventilação natural é indicado que faça uso de 

opções artificiais. 

5.Formas e Desenhos – Uso de formas que lembrem elementos da 

natureza. 
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6.Evocando a Natureza – Uso de elementos que trazem similaridade com 

elementos da natureza. 

7.Riqueza de Informação – O mundo natural é ricos de informações, 

dessa forma é indicado que faça uso de diversas texturas, formas e cores. 

8.Idade, Mudança e Tempo – Uso de materiais que que envelheçam 

naturalmente ou ao menos aparentam estar envelhecidos, visto que a natureza 

esta em constante mudança. 

9.Geometrias Naturais – Propriedades matemáticas encontradas na 

natureza como os fractais, proporção áurea e sequência de Fibonacci. 

10.Biomimética –Uso de elementos baseados nas formas e funções 

encontradas na natureza. 

A experiencia de espaço e lugar refere-se a combinação das 

caracteristicas gerais do ambiente, é a integração das partes com o todo. 

1.Perspectiva e Refúgio – Ambientes de refúgio que forneçam sensação 

de segurança e proteção. 

2.Complexidade e Ordem – Espaços que forneça complexidade de forma 

ordenada e harmônica para não causar amedrontamento. 

3.Integração – Ambientes que compreendam um todo integrado. 

4.Espaços de Transição –Uso de varanda e pátios, que liguem o dentro e 

fora da casa. 

5.Mobilidade – Uso de caminhos que sejam fáceis de compreender sua 

entrada e saída, promovendo sentimentos de segurança ao invés de confusão 

de ansiedade. 

6.Vínculo Cultural e Ecológico com o Espaço – Projetos que são 

culturamente relevantes proporcionam conexão com o lugar, gerando apego 

emocional e consequentemente motivação para a conservar e sustentar o 

ambiente em que está inserido.  

Dessa forma nota-se que o design biofílico pode ser vivenciado por meio 

de diversos sentidos humanos como visão, som, tato, olfato, paladar e 

movimento, despertando nosso interesse, curiosidade, imaginação e 

criatividade, contribuindo, por consequencia, o conforto, satisfação, prazer e 

desempenho cognitivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos estudos realizados nota-se que a prática do design biofílico é 

essencial no cotidiano do ser humano e vem proporcionando melhoras 

significativas na vida dos usuários quando em contato com elementos naturais, 

não sendo notado de forma consciente, mas inconsciente. A aplicabilidade do 

conceito é importante, porém é fundamental que haja a preocupação em relação 

a conservação do ambiente em que está inserido. 
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