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O arquiteto Santiago Calatrava desenvolveu um conjunto de 

projetos com o uso regular das transformações de translação, 

rotação e escala, aplicadas a determinados elementos 

fundamentais presentes em suas obras. Barrios (2005) analisou 

11 edifícios de Calatrava e identificou nestas obras uma 

linguagem de projeto que utiliza um vocabulário formado por 

elementos fundamentais estruturais, e por regras que aplicam 

sucessivamente tais transformações  geométricas a estes 

elementos fundamentais. 

 

A seguir se exemplifica o projeto do Salou Stadium, no qual está 

presente esta lógica de projeto, tal como visto anteriormente 

no projeto do edifício South Street Tower. 

Análise de obras de Calatrava 
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Tabela que ilustra a análise das obras de Calatrava (baseado em Barrios, 2005). 

Análise de obras de Calatrava 
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Análise:  

O elemento fundamental do projeto do Salou Stadium está 

ilustrado acima na figura da esquerda. (VOCABULÁRIO 

UTILIZADO) 

 

Na figura da direita é apresentada a estrutura gerada, a partir 

da disposição destes elementos fundamentais em torno de uma 

curva semelhante a uma elipse, descrevendo um movimento de 

TRANSLAÇÃO E DE ROTAÇÃO em torno de um eixo central. 

(REGRA APLICADA) 

Análise do Salou Stadium - Calatrava 
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Proposta de Modelagem Geométrica 

 
A seguir apresenta-se uma hipótese para a modelagem do Salou 

Stadium, em que experimentam-se transformações de rotação 

aplicadas a um elemento fundamental de projeto.  

 

Inicialmente ilustra-se o processo de modelagem do elemento 

fundamental, o qual serve de apoio para a cobertura do estádio. 

 

Após demonstra-se uma hipótese para a geração da estrutura do 

estádio, através da composição dos elementos fundamentais.  

Modelagem Geométrica Salou Stadium  

Não tendo-se referências concretas sobre esta obra, utiliza-se uma 

imagem para apoiar o processo de modelagem, delimitando-se os 

parâmetros dimensionais aproximados dos elementos construtivos. 

Assim, recorre-se também as dimensões convencionadas como 

padrão para um estádio de futebol, de aproximadamente 50 x 85 m. 
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Visando facilitar o processo de modelagem, desenhou-se no software Corel 
Draw o perfil do elemento fundamental, a partir da inserção de sua imagem. 
Exportou-se este perfil para o formato png. de imagem, para que possa ser 
importado no SketchUp e utilizado no processo de modelagem geométrica. 

Modelagem geométrica do Salou Stadium  
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Para deixar o perfil mais adequado à visualização quando for inserido no 
SketchUp, alterou-se no Corel Draw a espessura do traço de contorno para 0,2 
mm. 
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Exportou-se o perfil do elemento fundamental para o formato png. de 
imagem. Tal formato de imagem possui melhor visualização quando inserido 
no SketchUp. 
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No software de edição de imagens recortou-se as regiões brancas da imagem 
para que se possa trabalhar no Sketchup apenas sobre o perfil do elemento. 
Para isso, utilizou-se o recurso varinha mágica, que recorta pixels da imagem 
que possuem a mesma tonalidade. 
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Observa-se que as áreas recortadas da imagem resultam com transparência. O 
formato png permite que seja atribuída transparência a imagem. 
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Após aplicar-se a varinha mágica a todas as áreas com tonalidade na cor 
branco, resultam somente os pixels da imagem que formam o contorno do 
elemento. 
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Exportou-se o perfil para o formato png, para que pudesse ser inserido no 
software SketchUp para servir de base ao processo de modelagem. 
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Abaixo o resultado da imagem gerada no formato png, do perfil do 
elemento fundamental. 
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 Para realizar a modelagem em meio digital, 

sugere-se o software de distribuição gratuita SketchUP.  

 

 

 

 

 Será necessário realizar o download do software 

em http://sketchup.google.com/download.html e 

executar a sua instalação.  
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Antes de inserir a imagem do perfil no SketchUp, obtém-se as dimensões do 

elemento fundamental no Corel Draw, tomando-se como base outros 

elementos componentes da estrutura. A medida obtida é 20 x 13,1 m. 

Obtenção das dimensões do elemento fundamental 

Modelagem geométrica do Salou Stadium  
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No Sketchup para inserir a imagem do perfil, traçou-se um retângulo com 
as dimensões do elemento fundamental (20 x 13,1 m), tomadas no 
software Corel Draw. 



GEGRADI 

Inseriu-se a imagem dentro do retângulo traçado com as medidas de 
referência do elemento. 



GEGRADI 

No Sketchup, para modelar o elemento fundamental, utilizou-se curvas do tipo 

Bézier. Este tipo de curva pode ser adicionada ao programa através de um 

plugin, disponível em: http://sketchup.google.com/intl/pt-BR/download/rubyscripts.html  

Modelagem geométrica do Salou Stadium  

Curvas do tipo Bézier permitem a modelagem de uma curva a partir de 

pontos de controle, atribuindo a propriedade de continuidade a curva.  

http://sketchup.google.com/intl/pt-BR/download/rubyscripts.html
http://sketchup.google.com/intl/pt-BR/download/rubyscripts.html
http://sketchup.google.com/intl/pt-BR/download/rubyscripts.html
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Modelou-se cada parte da curva que compõe o perfil do elemento fundamental. 
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Após concluir-se o desenho do perfil, como pode ser visto na imagem abaixo, 

apagou-se a imagem que serviu de base para a modelagem. Para prosseguir 

com a modelagem é necessário que se gere uma superfície de preenchimento 

entre as linhas do perfil. 
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Para tanto, com a ferramenta lápis, basta traçar linhas que vão de um ponto 

extremo a outro ponto extremo da curva bézier desenhada. Com este 

procedimento, a superfície é automaticamente gerada, conforme pode ser 

visto nas imagens abaixo. 
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O elemento gerado possui, assim, contorno e superfície, possibilitando 

então que se gere a sua espessura, através do processo de extrusão de 

sua superfície. 



GEGRADI 

A partir do perfil modelado, usa-se a ferramenta de extrusão push/pull, 

com altura igual a 0,55 m. Na imagem abaixo tem-se o elemento 

fundamental modelado. 

Modelagem geométrica do Salou Stadium  
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Após a extrusão do perfil, o objeto modelado deve ser rotacionado para o eixo 

z, pois ele é criado nos eixos xy, já que o perfil ao ser importado no SketchUp 

é automaticamente disposto nestes eixos e não pode ser rotacionado antes 

de possuir uma face para a rotação.  
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Para rotacioná-lo escolheu-se um ponto que será o centro da rotação e 

outro ponto que indicará o eixo do plano base para rotação. 

Modelagem geométrica do Salou Stadium  
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Aplica-se o ângulo de rotação de 90° ao elemento fundamental, 

digitando-se o valor diretamente na caixa de diálogo, ou movendo o 

objeto até sua face coincidir com o eixo de cor azul (eixo “z”). 

Modelagem geométrica do Salou Stadium  
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Seleciona-se o sistema paralelo de projeção, vista de frente, para mover o 

elemento fundamental no eixo z até que coincida com a linha do terreno. 

Utiliza-se a ferramenta move para mover o elemento fundamental. 

Modelagem geométrica do Salou Stadium  
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Modelagem geométrica do Salou Stadium  

Atribui-se uma cor ao  elemento fundamental, através da ferramenta balde 

de tinta ou paint bucket.  
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Modelagem geométrica do Salou Stadium  

Clica-se em cada uma das faces do objeto, até que todas as faces 

recebam a aplicação da cor escolhida. 
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Após o elemento fundamental ser modelado se passa a etapa de geração 

da estrutura do estádio, através da composição destes elementos 

fundamentais que se repetem em rotação ao longo de uma trajetória em 

forma de uma curva semelhante a uma elipse.  

 

Na análise realizada por Barrios, foi considerada como regra de geração 

a composição de duas transformações geométricas ao longo desta curva: 

translação e rotação. O autor identificou um movimento de translação 

do elemento fundamental, e, na seqüência, um movimento de rotação, 

para adaptá-lo na direção do caminho em que é disposto. 

 

Porém, para simplificar o processo de modelagem, sugere-se que tal 

composição seja gerada utilizando apenas o conceito de rotação, 

transformação que é aplicada ao longo de uma forma circular, não 

podendo ser aplicada isoladamente em trajetórias curvas diferentes da 

curva circunferência, sem utilizar simultaneamente outro tipo de 

transformação, tal como a translação.  

Modelagem geométrica do Salou Stadium: 

Composição dos elementos fundamentais  
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Dessa maneira, com interesse em utilizar apenas a transformação de 

rotação, gerou-se uma curva na qual foram dispostos os elementos 

fundamentais, fazendo-se a representação de uma falsa elipse, que é 

composta por arcos de circunferência.  

 

Obteve-se, então, uma trajetória possível para a transformação de 

rotação, a qual neste processo de modelagem foi utilizada como regra 

única para a geração da estrutura do estádio.  

Modelagem geométrica do Salou Stadium: 

Composição dos elementos fundamentais  
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No SketchUp traçou-se um retângulo com as dimensões padrão para um 

estádio de futebol, de 85 x 50 m. 

Modelagem geométrica do Salou Stadium: 

Composição dos elementos fundamentais  
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Importou-se a imagem da estrutura do estádio para auxiliar no 

reconhecimento de alguns parâmetros, tais como o número de elementos 

fundamentais utilizados, assim como o modo de disposição ao longo da 

trajetória curva. 

Modelagem geométrica do Salou Stadium: 

Composição dos elementos fundamentais  
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Modelagem geométrica do Salou Stadium  

Adaptou-se a imagem ao tamanho do retângulo e desenhou-se uma elipse 

circunscrita (já que o campo de futebol deve ficar interior a estrutura do 

estádio) em torno deste retângulo para que se obtenham as dimensões 

aproximadas para traçar o losango base de construção da falsa elipse. 
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Método de obtenção da Falsa Elipse 

perpendicular 

1) Construção de um losango com lados 

iguais, e medidas aproximadas. 

 

2) A partir dos dois vértices de ângulos 

obtusos, traçar perpendiculares aos lados 

opostos 

 

 

 

 

3) Estas perpendiculares definem o raio de 

abertura para traçar o arco de 

circunferência superior e inferior 

(limitados pelas próprias perpendiculares) 

 

4) O cruzamento das perpendiculares serão 

os centros dos outros dois arcos de 

circunferência para completar a falsa 

elipse  

 

Ângulo=60° 

Modelagem geométrica do Salou Stadium  
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Para se construir um losango com ângulos internos de 60° e 120°, 

respectivamente, é necessário construir linhas que possuam 

inclinação de 30° em relação ao eixo horizontal ou eixo “x”, 

conforme pode ser observado na figura abaixo. 

Modelagem geométrica do Salou Stadium  

30° 

60° 
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30° 

120° 

60° 
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Construção do losango para o método da falsa elipse: 

Criou-se uma linha de 120 m com a ferramenta line e rotacionou-se a 30° com 

o eixo “x”, no sentido anti-horário. 
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Modelagem geométrica do Salou Stadium  

Criou-se uma segunda linha com a ferramenta line, partindo do ponto 

extremo esquerdo da primeira linha em direção a esquerda. Rotacionou-se 

esta linha a 30° com o eixo “x”, no sentido horário. 
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Copiou-se a primeira linha e se insere no ponto extremo superior da 

segunda linha, de modo que fique paralela a primeira linha. Repete-se o 

mesmo procedimento para a segunda linha. 
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Traçaram-se perpendiculares que partem dos vértices de ângulos obtusos 

(ângulos de 120°) aos lados opostos (ponto médio). Primeiro para o vértice 

inferior. 
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Após traçaram-se as perpendiculares para os vértices superiores do 

losango. 
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Abaixo está ilustrado os ângulos e dimensões resultantes entre as 

perpendiculares traçadas dos vértices de ângulos obtusos e os lados 

opostos. 



GEGRADI 

Traçam-se os arcos de circunferência que possuem centro nos vértices dos 

ângulos obtusos, inferior e superior, com raio igual a abertura do vértice ao 

ponto de encontro da perpendicular com o lado oposto. 
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Traçam-se os arcos de circunferência que possuem centro nos vértices dos 

ângulos obtusos, inferior e superior, com raio igual a abertura do vértice ao 

ponto de encontro da perpendicular com o lado oposto. 



GEGRADI 

Traçam-se os arcos de circunferência que possuem centro nos pontos de 

cruzamento das perpendiculares aos lados opostos, tendo assim raio igual a 

abertura deste ponto de cruzamento até o lado do losango.  
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Composição dos elementos fundamentais em torno da curva: 

Para iniciar a composição dos elementos em torno da falsa elipse, primeiramente 

deve-se rotacioná-la a 90°. Os elementos são dispostos a partir de rotações que 

consideram como centro de rotação o centro do arco, o qual coincide com os vértices 

dos ângulos obtusos. 
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Primeiramente deve-se mover e copiar o elemento fundamental modelado para o meio 

da curva da falsa elipse. Para isso clica-se em MOVE e logo em seguida em CRTL, 

transladando o objeto que é copiado simultaneamente ao movimento de translação. 
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A partir dessa etapa se passa a aplicar apenas a transformação de rotação. Com 

o elemento fundamental selecionado, clica-se em ROTATE e logo em seguida 

define-se  como centro de rotação o centro do arco de circunferência que compõe 

a curva da falsa elipse, e o plano base da rotação clicando no sentido do eixo x.  
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Após clica-se em CRTL, para copiar simultaneamente o objeto durante o 

movimento de rotação. Ajusta-se o ângulo de rotação digitando-se o valor 

correspondente na caixa de diálogo. Neste caso usa-se o valor de 2,3°. 



GEGRADI 

Na seqüência, caracteriza-se o número de elementos que se quer copiar, 

digitando-se na caixa de diálogo nx; em nosso caso digitou-se 12x, para que sejam 

gerados 12 elementos fundamentais simultaneamente com o ângulo de rotação 

dado na etapa anterior. Tal processo trata-se de um arranjo de elementos do tipo 

polar (em torno de um ponto), que dispõem os elementos ao redor da curva. 
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Obtém-se, desse modo, os 12 elementos fundamentais dispostos em 

torno da curva da falsa elipse. 
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Para obter os demais elementos (12 acima do eixo central), ou repete-se o processo anterior 

a partir do elemento central, ou copia-se a composição de 12 elementos para a parte superior 

da curva, do mesmo modo que realizado anteriormente: Selecionam-se os elementos que se 

quer rotacionar e copiar, clica-se em ROTATE, definem-se o centro de rotação e o plano base 

da rotação, e após clica-se em CRTL, para que ocorra, ao mesmo tempo, o processo de 

cópia. Por fim, digita-se o ângulo de 30° na caixa de diálogo. 
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Obtém-se, assim, 25 elementos fundamentais dispostos em torno da 

curva da falsa elipse. 
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Para compor os elementos no lado oposto ao da primeira curva, copia-se agora a 

composição de 25 elementos para o arco de circunferência localizado a direita, do 

mesmo modo que realizado anteriormente, porém definindo um novo centro de rotação, 

que está localizado no centro da falsa elipse. Selecionam-se os elementos que se quer 

rotacionar e copiar, clica-se em ROTATE, definem-se o centro de rotação e o plano 

base da rotação, e após clica-se em CRTL, para que ocorra, ao mesmo tempo, o 

processo de cópia. Por fim, digita-se o ângulo de 180° na caixa de diálogo. 
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Obtém-se todos os elementos que compõem a estrutura do estádio. 
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Controle de visualização para perspectiva paralela: 

Camera > Parallel Projection  
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Controle de visualização para perspectiva cônica: 

Camera > Perspective 


