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RESUMO 
 
Poderá afirmar-se que na elaboração de um projecto é a configuração estabelecida para 

a obra que influencia todas as suas fases. Faz-se aqui uma reflexão sobre as vantagens 
proporcionadas pela utilização do conjunto de dados descritivos da morfologia da construção, 
definido na fase de concepção, como o meio natural de integração de processos de carácter 
geométrico requeridos ao longo da execução do projecto. 

Apresenta-se uma aplicação dos conceitos e considerações relativas à automatização e 
integração de etapas no projecto, orientada a um tipo de estruturas frequente e de 
configuração complexa, o tabuleiro de pontes em caixão. O programa computacional 
desenvolvido proporciona a descrição geométrica da configuração real apresentada pela 
estrutura e cria, de um modo integrado e automático, diversas representações 2D e 3D do 
tabuleiro de interesse no projecto de pontes. Ilustra-se este caso com resultados obtidos pelo 
programa. 

 
 

1. CONCEPÇÃO 
 
Uma obra edifica-se para que cumpra uma determinada finalidade ou função, o que 

leva, como consequência essencial, que a construção mantenha a sua forma e estabilidade ao 
longo do tempo. É, no entanto, a sua imagem que influencia o ambiente circundante e, 
portanto, a avaliação dos seus valores estéticos deverá ser incluída como um dos requisitos 
essenciais da finalidade que se procura. No processo de concepção há, então, umas condições 
resistentes a cumprir e, geralmente, uma interpretação estética mais ou menos exigente. As 
limitações económicas e os condicionamentos construtivos devem também estar presentes. 

O acto de conceber consiste, assim, essencialmente em resolver o problema de atingir 
uma finalidade utilitária verificando simultaneamente as condições fundamentais referentes à 
função resistente, às exigências estéticas, às disponibilidades técnicas e às restrições 
económicas. 

Cada construção, tendo a sua finalidade específica, apresenta características próprias e 
naturalmente a sua forma particular. A obra tem início precisamente com o estabelecimento 
dos aspectos geométricos da sua configuração. Os dados geométricos que, num todo, 
traduzem a forma concebida constituem a base de execução de processos requeridos pelas 
multidisciplinas intervenientes num projecto, necessários à definição de uma estrutura 
funcional. 

                                                 
1 Professor Auxiliar  
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2. AVALIAÇÃO ESTÉTICA  
 
A visualização prévia, segundo diferentes perspectivas, da nova estrutura integrada no 

seu meio, assume especial importância em obras que necessitem de ser apresentadas a 
entidades administrativas, ambientais ou outras, para as quais o aspecto focado corresponde 
ao ponto de vista do utente ou do observador próximo. Ao acompanhar a fase de concepção 
com uma dinâmica de visualização adequada, podem ser evitados erros de carácter estético. 

No caso particular de pontes, este facto tem particular interesse dado o impacto que 
normalmente provocam. No entanto, dada a complexidade e morosidade na execução de 
modelos tridimensionais, estes raramente são criados no início do processo de concepção. Os 
modelos são definidos a partir das representações bidimensionais de dimensionamento, 
previamente executadas. O operador do sistema de modelação tridimensional procede à 
transferência de desenhos entre sistemas, interpreta-os e formaliza o modelo. Como 
consequência, há uma morosidade associada à sua elaboração e, normalmente, são adoptadas 
simplificações à forma real. 

Uma das técnicas utilizadas na definição de modelos de tabuleiros consiste em recorrer 
à capacidade de alguns sistemas de modelação de gerar superfícies do tipo B-spline 
[Anand, V. (1993)] por interpolação de secções transversais localizadas ao longo de uma 
trajectória definida analiticamente. O modelo tridimensional resultante constitui apenas uma 
aproximação à forma real: as secções são definidas normais ao eixo do tabuleiro e não 
verticais (uma exigência construtiva); não é considerada a sobrelargura nem a sobreelevação 
da via de comunicação; no caso de tabuleiros em caixão, não é controlada adequadamente a 
evolução interna das espessuras dos elementos laminares (almas e banzos) que constituem a 
secção.  

Como a avaliação estética de uma obra requer que ela possa ser observada de qualquer 
ponto de vista e sob a acção de distinta luminosidade, haverá interesse que durante a fase de 
concepção se possa obter, de um modo expedito, um modelo tridimensional da obra (com 
uma configuração exacta) e inserido na paisagem ou ambiente urbano envolvente (também 
representado em modelo espacial). Por aplicação de cor, textura e luz sobre os modelos 
tridimensionais (técnicas disponíveis nos sistemas de modelação usuais, nomeadamente 
AutoCAD e 3DStudio), seria possível obter uma representação da obra e o seu meio com um 
realismo fotográfico. A sensação que a construção provocaria sobre o observador próximo 
poderia, assim, ser avaliada com bastante rigor, previamente à sua edificação e ao longo da 
fase de concepção, com todas as vantagens daí inerentes. Visualizado o modelo sobre 
distintas perspectivas e condições de luz, o projectista poderia querer alterar alguns dados 
geométricos estabelecidos para a solução em análise. 

O modelo tridimensional deverá, então, poder ser obtido automaticamente utilizando 
directamente os dados geométricos da forma real da obra, estabelecidos pelo projectista, 
evitando o recurso à interpretação de desenhos de dimensionamento, executados apenas numa 
fase mais avançada da concepção. Aqueles dados deverão ainda poder ser modificados com 
facilidade de modo a tornarem eficaz o processo de optimização da configuração da obra. 
Estes conceitos foram implementados na aplicação que aqui se descreve. 

 
3. AVALIAÇÃO RESISTENTE 

 
A exigência estética tem, naturalmente, de ser acompanhada com a verificação dos 

condicionamentos resistentes. Todos os métodos de análise estrutural necessitam, para a sua 
aplicação, de uma modelação da obra física, mais ou menos aproximada à forma real, 
dependendo do grau de conhecimento que se queira obter do comportamento resistente da 
estrutura quando solicitada. 
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Assim, será necessário modelar a forma real com o objectivo de identificar os 
elementos estruturais da obra. Eles são reduzidos a linhas ou superfícies médias, podendo 
ainda ser discretizados em elementos finitos. A componente geométrica do modelo de cálculo 
constitui, assim, uma função directa da configuração da obra. A transposição da forma real 
para a idealizada é por vezes bastante complexa e demorada, apesar das simplificações 
geométricas e outras em relação à estrutura real que se possam considerar irrelevantes para 
um determinado cálculo. Como a configuração da obra é transmitida ao projectista através de 
um conjunto de representações planas, ele terá de interpretar a informação nelas contida e 
utilizá-la no estabelecimento de uma solução estrutural.  

É o cálculo que garante as condições de estabilidade e resistência da obra. Se pelo 
contrário, do cálculo não resulta esta garantia, o projectista terá de modificar a forma da obra 
ou solução estrutural e repetir o cálculo. Alguns dos dados geométricos relativos à forma 
inicial devem, então, ser alterados e elaborado um novo modelo de cálculo.  

Será, então, desejável que a transposição da configuração real para um modelo 
geométrico idealizado para o cálculo se efectue de um modo automático a partir do conjunto 
de dados descritivos da geometria real da estrutura e estes facilmente actualizáveis. Este 
conceito está ilustrado na aplicação desenvolvida. 

 
 

4. TRAÇADO DE DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA 
 
É, principalmente, através de uma série de projecções ortogonais, nomeadamente 

plantas, alçados, cortes e representação de diversos tipos de detalhe, que a geometria da forma 
concebida é dada a conhecer (Figura 1). Cada desenho realça alguma característica ou 
pormenor geométrico mas todos eles traduzem uma forma única. Assim, na sua definição 
completa é requerida a transferência de informação geométrica entre eles. Compete ao 
desenhador representar correctamente a informação que lhe é fornecida, interpretar essa 
informação dos desenhos que vai elaborando e efectuar a sua transferência entre os diversos 
desenhos, de um modo coerente. 

Alçados Plantas Cortes Detalhes

Projecções ortogonais
planas

Concepção

 

Figura 1 – Documentação gráfica de dimensionamento de uma obra. 
 

Apesar de, os sistemas utilizados serem, actualmente, ferramentas potentes de apoio na 
elaboração da documentação gráfica do projecto, a transferência de informação entre as 
diversas projecções é exclusivamente efectuada por imposição externa. O tempo despendido 
na interpretação e traçado é ainda considerável e, nesse processo, facilmente se incorre em 
erros de leitura e transporte. 

Acrescente-se, ainda, que a forma inicialmente imaginada é, normalmente, ajustada ao 
longo da fase de concepção. Assim, a alteração de alguma dimensão ou pormenor, definida 
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inicialmente pelo projectista, impõe modificações em cadeia nas representações dela 
dependentes. Cada alteração imposta à solução inicialmente idealizada traduz-se numa 
morosidade acrescida na elaboração do projecto. 

Verifica-se, no entanto, que o conjunto de representações planas a incluir na 
documentação gráfica de dimensionamento de dado tipo de construção é semelhante entre 
projectos, diferindo em algumas formas e dimensões. Assim, tendo como base de integração o 
conjunto de dados descritivos da forma real da obra, é possível definir algoritmos que 
executem automaticamente as representações usuais para um determinado tipo de obra. A 
aplicação aqui apresentada, dirigida ao tabuleiro de pontes, traduz de um modo eficaz este 
conceito. 

 
 

5. BASE GEOMÉTRICA COMO MEIO DE INTEGRAÇÃO DE FASES NO PROJECTO 
 
A concepção da obra e os meios de validação da solução imaginada, seja a análise do 

seu aspecto estético ou do resistente, estão naturalmente interligados através da forma da obra. 
Essa forma é determinada por um conjunto de dados geométricos: comprimentos, 
profundidades, alturas, raios, etc. Dados que são definidos na fase de concepção e que, de 
algum modo, são manipulados, seja: na elaboração de modelos tridimensionais para a 
obtenção de projecções em perspectiva; na definição de modelos geométricos adequados à 
utilização para programas específicos de análise estrutural; na execução de desenhos técnicos 
de dimensionamento, de estruturas ou de outras especialidades funcionais, com os aspectos 
usuais requeridos em cada caso e com o tipo de construção.  

Constata-se, assim, que desde a concepção à construção, a informação relacionada 
com a forma real estabelecida no início, é reutilizada nas diversas fases ao longo do projecto, 
tomando diferentes aspectos. Poderá afirmar-se que a informação geométrica da forma é o 
meio natural de integração das fases multidisciplinares que constituem um projecto.  

Com o objectivo de permitir a elaboração automática de uma série de representações 
planas e modelos tridimensionais da obra deverá ser criado um modelo geométrico que 
verifique os seguintes requisitos: 

 
Deverá ter o formato de uma base de dados informatizada e ser capaz de traduzir de 
um modo completo e exacto a configuração real da construção; 

− 

− 

− 

− 

Deverá conter toda a informação geométrica necessária à definição das 
representações gráficas específicas; 
Os seus dados deverão poder ser manipulados directamente através de algoritmos 
desenvolvidos sobre a base geométrica de modo a permitirem a criação automática 
das distintas representações; 
A base de dados deverá poder ser facilmente alterada. 

 
Para se estabelecer um modelo geométrico de uma obra com as características 

apontadas será necessário proceder à modelação geométrica da sua forma. Nesse processo, 
deverá observar-se a configuração da obra tendo como objectivo a detecção dos aspectos 
morfológicos relevantes que no seu conjunto caracterizem a forma global exacta. O método 
descritivo a estabelecer, seleccionado em função das características morfológicas 
apresentadas pelo tipo do objecto a modelar, deverá permitir definir a forma do sólido de 
modo a poder construir-se um modelo numérico completo e informatizado apto a 
reutilizações.  
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6. APLICAÇÃO: TABULEIRO EM CAIXÃO UNICELULAR  
 
Descreve-se, de seguida, uma aplicação dos conceitos referidos dirigida ao tabuleiro 

de pontes em caixão unicelular [Sampaio, A. e Recuero, A. (2000), (2000a) e (2000b)]. Esta 
aplicação gráfica permite efectuar a descrição geométrica da configuração real de um 
tabuleiro e criar, com os dados descritivos, uma base geométrica, a qual serve de meio de 
integração e de automatização à execução de representações da estrutura, requeridas no 
projecto de pontes: projecções planas usuais, modelo tridimensional e malha espacial de 
elementos finitos. Ela vem preencher um vazio existente ao nível de sistemas de apoio ao 
projecto no domínio das pontes, nomeadamente nas fases de concepção, análise estrutural e 
traçado da documentação gráfica de dimensionamento, no que se refere ao elemento tabuleiro. 

O programa de modelação foi totalmente desenvolvido no âmbito de um trabalho de 
doutoramento [Sampaio, A. (1998)]. Ele é composto pelos seguintes módulos: módulo de 
descrição geométrica, módulo de geração de secções e módulo de automatização de 
representações 2D e 3D [Sampaio, A. (1998a)].  

 
a.  Descrição geométrica do tabuleiro 

 
A configuração de um tabuleiro pode ser observada como sendo gerada por uma 

secção transversal que percorre o seu eixo. Nessa trajectória, a configuração da secção 
transversal é alterada de acordo com a geometria definida por duas componentes 
morfológicas: 

As leis de variação da altura da secção e espessura dos seus elementos laminares ao 
longo do tabuleiro; 

− 

− A geometria do traçado da via onde a ponte se insere. 
A configuração de um tabuleiro é, então, determinada pela forma de uma secção 

transversal significativa e pela geometria das duas componentes longitudinais. Dotou-se o 
módulo descritivo de uma interface dirigida à utilização directa por parte do projectista, de 
modo a proporcionar-lhe uma ferramenta útil, principalmente, na fase de concepção. Assim, 
seleccionaram-se, como parâmetros de descrição morfológica, as características e dados 
geométricos que lhe são naturalmente familiares quando do estabelecimento da configuração 
do tabuleiro. 

A descrição da configuração de uma secção transversal é efectuada através da forma 
genérica parametrizada (parametrized shape [Anand, V. (1993)]), definida para o tipologia 
em caixão unicelular (Figura 2). É um método descritivo directo, exacto e completo. O 
esquema paramétrico estabelecido contem detalhes suficientes à descrição de uma vasta gama 
de soluções. Em cada caso, o grupo de dados atribuído aos parâmetros do esquema, define a 
forma da secção: 

 
{B, b, h, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, h1, h2, h3, h4, h5, h6 e h7} (1) 

 

Figura 2 - Secção genérica paramétrica da solução em caixão unicelular. 
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O módulo efectua a transposição deste conjunto de dados, para o formato de uma lista 

de coordenadas de vértices referida a um sistema de eixos locais ortogonais (Figura 3).  

 

Figura 3 - Secção transversal com vértices numerados. 
 

O algoritmo de transposição (2) foi estabelecido em função dos parâmetros da secção 
genérica. Em cada caso concreto, obtém-se uma lista de coordenadas (x,y) que define a forma 
da secção descrita. Para efeitos de geração automática de secções ao longo do tabuleiro, este 
outro formato é mais adequado às transformações a que a secção, como elemento gerador do 
tabuleiro, é submetida. 
 

x(1) = -B/2 y(1) = 0 
x(2) = -B/2 y(2) = h1 (2) 
x(3) = -B/2+b5 y(3) = h1+h2 
… … 
 
A configuração longitudinal de um tabuleiro é caracterizada por apresentar 

periodicidade condicionada aos seus tramos, sendo os centrais normalmente simétricos e os 
laterais compostos por dois tipos de variação. Cada tramo do tabuleiro é subdividido em dois 
segmentos e cada um classificado quanto ao tipo de evolução (Figura 4).  

 

Figura 4 - Tabuleiro seccionado em segmentos de morfologia regular. 
 
A definição da variação morfológica longitudinal do tabuleiro em caixão unicelular 

inclui a descrição longitudinal das alterações da altura do tabuleiro e das espessuras dos 
banzos superior e inferior e das almas. Como modos de variação da altura do tabuleiro 
consideraram-se os tipos: constante, variação linear e variação parabólica e, para as evoluções 
das espessuras dos banzos e alma, admitiram-se os modos: constante e incremento linear.  

A descrição da geometria, correspondente às quatro componentes morfológicas, é 
realizada através de esquemas genéricos parametrizados estabelecidos por tipo de variação. A 
configuração longitudinal é descrita indicando-se, por segmento, os valores adequados aos 
parâmetros associados àqueles esquemas genéricos. Na Figura 5 apresenta-se o esquema 
genérico seleccionado para a variação parabólica da altura do tabuleiro. 
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Figura 5 – Esquema paramétrico de evolução parabólica da altura do tabuleiro.  
 
Os parâmetros associados a cada esquema genérico permitem caracterizar de um modo 

directo e completo a configuração longitudinal de um segmento e são suficientes à definição 
das trajectórias percorridas pelos vértices da secção geradora ao longo do segmento do 
tabuleiro.  

Finalmente é caracterizada a outra componente longitudinal: o traçado da via. Na 
descrição da directriz, da rasante, da sobreelevação e da sobrelargura são utilizadas as 
referências usuais (os parâmetros geométricos e os dados característicos em pontos 
determinantes) incluídas na documentação do programa preliminar. 

Os ficheiros correspondentes à descrição da forma exacta de uma secção transversal 
significativa do tabuleiro, da morfologia longitudinal do tabuleiro e da geometria do traçado 
da via, constituem a base geométrica do tabuleiro. Esta base pode ser actualizada por 
alteração de alguns dos valores indicados. 

 
b.  Geração de secções transversais do tabuleiro 

 
O programa permite a geração de secções ao longo do tabuleiro impondo alterações à 

configuração da secção inicialmente descrita (secção significativa do tabuleiro), devidas à 
morfologia longitudinal estabelecida pelo projectista e à geometria do traçado da via. 

Foram estabelecidas expressões analíticas referentes às trajectórias percorridas pelos 
vértices da secção geradora, deduzidas em função dos parâmetros associados aos esquemas 
genéricos (definidos por tipo de evolução). A trajectória descrita por cada vértice resulta da 
sobreposição das trajectórias referentes às componentes: evolução da altura da secção e 
variação das espessuras da alma e banzos. 

Admita-se, por exemplo, a determinação da configuração de uma secção S incluída 
num segmento do tabuleiro quando submetido simultaneamente a variação parabólica da 
altura do tabuleiro (Figura 6) e a variação da espessura do banzo inferior (Figura 7). Os 
incrementos de coordenadas dos vértices da secção inicial, envolvidos em cada tipo de 
variação, são determinados nas respectivas rotinas de cálculo e posteriormente adicionados à 
lista de vértices da secção inicial, S0. 

Assim, para a secção S localizada num segmento são determinados, para os vértices do 
banzo inferior da secção geradora, os incrementos ∆x1 e ∆z1 devidos à variação da altura do 
tabuleiro (Figura 6). 

 

Figura 6 – Incremento da altura do tabuleiro. 
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Em relação aos vértices internos são ainda determinados os incrementos ∆x2 e ∆z2 
devidos ao aumento da espessura do banzo inferior (Figura 7). 

 

Figura 7 – Incremento da espessura do banzo inferior. 
 
A lista de coordenadas x(i) e z(i) dos vértices da secção S é obtida adicionando às 

coordenadas x0(i) e z0(i) da secção geradora S0 os incrementos calculados para cada vértice: 
 

)()()()(
)()()()(

210

210

iziziziz
ixixixix

∆+∆+=
∆+∆+=

 (3) 

 
Nesta fase de geração de secções admite-se que o eixo do tabuleiro é recto e 

horizontal. As secções são, de seguida, adaptadas ao traçado da via. 
A secção é adaptada à sobreelevação (SE) impondo uma rotação como corpo rígido 

(Figura 8). A lista de coordenadas x0(i) e z0(i) dos vértices da secção inicial é, então, 
multiplicada por uma matriz de rotação [Anand, V. (1993)]: 
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Figura 8 - Rotação da secção por incorporação da sobreelevação. 
 
A secção é, posteriormente, colocada e orientada no referencial cartográfico e 

altimétrico, de acordo com os dados de natureza geométrica da directriz (M, P e rumo) e da 
rasante (cota) calculados no ponto quilométrico da secção, valor que a localiza na via de 
comunicação onde a ponte se insere. As coordenadas x0(i), y0(i)=0 e z0(i) dos vértices da 
secção são afectados de uma matriz de transformação espacial na obtenção da posição final da 
secção x(i), y(i) e z(i) [Anand, V. (1993)]: 
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Cada secção, após as sucessivas transformações de adaptação ao traçado da via a que 
deve ser submetida, fica definida através de uma lista de coordenadas espaciais dos seus 
vértices. Utilizando as listas de vértices destas secções é possível proceder à execução 
automática de representações do tabuleiro de interesse num projecto de pontes. 

 
c. Execução de representações 2D do tabuleiro  

 
Na maioria das representações por projecção plana e ortogonal de objectos recorre-se à 

projecção da forma real sobre planos ortogonais ou à sua intersecção por superfícies planas na 
obtenção de cortes ou secções. No entanto, nas peças desenhadas incluídas num projecto de 
pontes, os tabuleiros não são projectados sobre superfícies planas, a partir da sua forma real: 
as representações longitudinais habituais para este tipo de obra, seja em planta, em vista 
longitudinal ou em corte, são representações em que o plano de projecção é considerado uma 
superfície paralela ao eixo do tabuleiro a qual é, de seguida, planificada no sentido de se obter 
a sua representação plana; as secções transversais são definidas, intersectando o tabuleiro por 
planos verticais em cada ponto do eixo do tabuleiro, procedimento que difere da noção de 
secção transversal (de um objecto de desenvolvimento longitudinal), a qual corresponde à 
intersecção do sólido através de planos de corte normais ao seu eixo. 

A informação necessária para representar este tipo de desenhos (de um modo rigoroso) 
é facilmente conseguida através da modelação adoptada. Nos itens precedentes, as secções 
geradas em função da morfologia longitudinal do tabuleiro, foram submetidas sucessivamente 
à incorporação das componentes do traçado: para a representação da configuração exacta das 
secções nos seus planos de suporte, devem ser utilizadas as secções transformadas apenas por 
incorporação da sobrelargura e da sobreelevação; numa representação em corte ou em alçado, 
sobre aquelas secções deve ter sido imposta a geometria da rasante (mas não da directriz); na 
representação em planta, as secções devem corresponder à fase de imposição da directriz, sem 
influência da rasante. 

O algoritmo desenvolvido para a obtenção da representação de secções baseia-se na 
definição de uma linha poligonal, por cada contorno da secção, interligando vértices de 
numeração consecutiva, de modo a formar dois polígonos fechados (Figura 9). O desenho é 
criado no formato DXF (Data eXchange File [Jones, F.H. et al. (1991)]) de ficheiros de 
desenho.  

 
Figura 9 - Representação de uma secção transversal. 

 
Na representação do tabuleiro em corte apenas são requeridas as coordenadas de 

alguns dos vértices de cada uma das secções que formem o perfil do tabuleiro ou, somente, de 
uma determinada extensão (Figura 10).  

Foi desenvolvido um algoritmo que procede à sua elaboração. Manipula os dados dos 
ficheiros relativos a uma série de secções consecutivas, selecciona as coordenadas de alguns 
dos seus vértices e utiliza-as como coordenadas dos vértices de linhas poligonais 
representativas das arestas longitudinais visualizadas no corte. O desenho é, ainda, 
complementado com o traçado das secções transversais utilizadas na sua representação e com 
as inscrições do valor do espaçamento entre secções (medido ao eixo do tabuleiro) e da 
dimensão das espessuras das lajes e altura do tabuleiro, correspondentes a essas secções. Estes 
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valores são calculados em função das coordenadas dos vértices utilizados na representação 
longitudinal. 

 

Figura 10 - Detalhe de corte longitudinal de um tabuleiro.  
 
Neste tipo de desenho, podem ser observadas as variações consideradas para a altura 

do tabuleiro, para a espessura dos banzos e quais os pontos em que os esquadros internos são 
anulados. Como esta representação é obtida automaticamente, a partir de uma base que pode 
ser modificada, poderá visualizar-se de um modo expedito o resultado de qualquer alteração 
imposta à geometria inicial do tabuleiro. 

 
d.  Elaboração de modelo 3D do tabuleiro 

 
O modelo espacial do tabuleiro é um outro tipo de representação longitudinal que pode 

ser executado, com base na configuração de uma série de secções (Figura 11). As secções 
geradas ao longo do tabuleiro devem ter sido, previamente, submetidas a transformações 
geométricas correspondentes à adaptação da sua superfície de rodagem às exigências 
geométricas das distintas componentes do traçado da via. 

 

Figura 11 - Modelo espacial de um tabuleiro. 
 
O algoritmo de automatização da criação do modelo do tabuleiro foi definido 

estabelecendo uma superfície rectangular associando dois vértices de numeração sequente e 
idêntica entre cada duas secções consecutivas. São, assim, definidas duas superfícies tubulares 
apresentando a forma real do tabuleiro, uma vez que as secções utilizadas são rigorosamente 
exactas, tanto em posição espacial como em forma. Este modelo permite a observação quer 
interna quer externa do tabuleiro. As secções de topo foram também definidas com superfícies 
opacas permitindo que o modelo apresente o aspecto de um sólido, sob qualquer ponto de 
vista. 

A possibilidade de obter de um modo rápido e correcto um modelo espacial do 
tabuleiro, elaborado a partir de uma base de fácil actualização, constitui um incentivo à 
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realização de iterações da forma da obra, contribuindo assim para uma optimização estética de 
configurações do tabuleiro. 

 
e.  Geração de malha de elementos finitos 

 
Os métodos de cálculo utilizados na análise estrutural tridimensional do tabuleiro são 

frequentemente baseados na discretização da estrutura em elementos finitos laminares. O 
algoritmo de geração da malha foi elaborado de modo a utilizar os ficheiros das secções 
geradas ao longo do tabuleiro. 

Inicialmente é estudada uma solução de discretização transversal. A partir da 
configuração do contorno de uma secção significativa do tabuleiro, são determinados os nós 
localizados nas zonas de ligação entre almas e banzos, no extremo das consolas e nos limites 
dos esquadros (Figura 12 a). O projectista completa a discretização transversal indicando o 
número de nós intermédios a serem calculados entre os nós determinados automaticamente 
(Figura 12 b), de modo a obter uma solução transversal suficientemente refinada, adequada 
aos objectivos pretendidos. 

 
 a b 

Figura 12 - Discretização transversal de uma secção. 
 
Cada hipótese poderá ser visualizada criando-se o correspondente ficheiro DXF. 

Seleccionada uma solução de discretização transversal, ela é tomada idêntica numa série de 
secções consecutivas. Ou seja, é definido um igual número de nós em cada secção, sendo a 
sua localização determinada em relação à configuração apresentada por cada uma (como se 
pode observar na malha incluída na Figura 13). Fica, assim, gerada uma malha tridimensional 
de elementos finitos laminares relacionada com a forma exacta do tabuleiro. Em sistemas 
tradicionais de geração de malhas são normalmente impostas simplificações à forma do 
tabuleiro.  

 

Figura 13 - Malha de elementos finitos. 
 

As localizações dos nós, as incidências e as espessuras médias dos elementos 
discretizados, constituem resultados numéricos desta aplicação obtidos na forma de um 
ficheiro de dados. Eles constituem a informação necessária à definição dos dados geométricos 
de entrada para algum programa de elementos finitos laminares específico. 

Apenas a componente geométrica do modelo de cálculo foi implementada. Enquanto 
que, nas aplicações anteriores, as coordenadas dos vértices das secções são utilizadas 
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directamente, na definição da malha, a posição dos nós é determinada em função daquelas 
coordenadas. Sendo a geometria do modelo uma função de dados da configuração da obra 
(representada através de secções definidas rigorosamente) foi possível definir um algoritmo 
de automatização da sua geração.  

 
 

7. CONCLUSÕES 
 
Utilizando um modelo geométrico do tabuleiro, definido pelo conjunto de dados 

descritivos da sua configuração, como o meio de integração de fases gráficas do projecto, foi 
possível elaborar algoritmos de automatização de representações da obra. Através deles são 
obtidos resultados de um modo rápido e coerente. Qualquer alteração que se imponha à forma 
inicial da obra é introduzida na base geométrica e as representações planas e espaciais e os 
modelos de idealização geométrica para cálculo, necessários à validação estética e resistente 
da obra, são actualizados de um modo automático. Este facto contribui para um incentivo à 
realização de iterações à forma a conceber. A aplicação descrita, dirigida ao projectista de 
pontes, constitui uma ferramenta gráfica de apoio ao projecto nomeadamente nas fases de 
concepção, análise e execução da documentação gráfica. 

Uma base de dados geométrica constituída pela informação geométrica da 
configuração de um tipo de obra foi, aqui, utilizada como o meio de integração e de 
automatização na elaboração de representações gráficas inerentes ao seu projecto. 
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