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CYPECAD 

EXCENTRICIDADE MÍNIMA EM 
ESTRUTURAS SIMÉTRICAS NO 
CÁLCULO SÍSMICO 

1. INTRODUÇÃO 

Se consultar a memória de cálculo do CYPECAD, no capítulo “Acções horizontais” 

Encontra-se o seguinte texto: 

“Quando se realiza um cálculo dinâmico, obtém-se o momento e o esforço transverso total, devido à 
ação sísmica sobre o edifício. Dividindo ambos, obtém-se a excentricidade em relação ao centro de 
massas. Dependendo da norma de ações sísmicas de cada país selecionada, compara-se com a 
excentricidade mínima que essa norma especifica, e se for menor, amplifica-se o modo de rotação, de 
tal forma que pelo menos se obtenha essa excentricidade mínima. 

Se optar por analisar o sismo da estrutura de forma genérica (Análise modal espectral), a 
excentricidade mínima que tem em conta o programa é 0.05. 

Isto é importante, sobretudo em estruturas simétricas.” 

O exemplo seguinte permite verificar que se considera a excentricidade mínima de 5%, do 
comprimento da fachada do edifício perpendicular à atuação da ação sísmica. 

2. DESCRIÇÃO 

Considere-se a introdução no Cypecad de um modelo simples formado por quatro pilares, que 
suportam um piso de planta quadrada de 6 x 6 m2. 

 

Fig.  1 

Considere-se o tipo de ação sísmica, análise modal espectral, tal como se indica na figura seguinte. 
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Fig.  2  

Uma vez realizado o cálculo, na listagem “Justificação da ação sísmica”, pode-se visualizar que o 
modo rotacional (modo 3), não mobiliza a massa devido à simetria. Para além disso o modo 1, 
mobiliza a totalidade da massa em x, e as suas componentes unitárias de movimento (Lx = 1, Ly = 0, 
Lxy = 0) são na sua totalidade de translação na Direção segundo o eixo x. O mesmo sucede com o 
modo 2 segundo o eixo y. 

 

Fig.  3 

Pelos resultados obtidos deduz-se que não deveria aparecer torsão no edifício, salvo se se aplicar uma 
excentricidade adicional.  

Esta informação pode-se obter com a ajuda da listagem de resumo do somatório dos esforços à 
origem. 
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Fig.  4 

É necessário ter em conta que o centro de massa da estrutura se encontra no ponto de coordenadas 
(x=7, y=7). 

 

Fig.  5   

Para o sismo X, modo 1: 

Pode-se verificar transladando os esforços do sismo X, no modo 1, para o centro de massa que o 
momento torsor é praticamente inexistente. 

 

Para o sismo Y, modo 2: a operação seria idêntica à anterior. 

Para o sismo X, modo 3: 

É aqui que o programa deve aplicar a excentricidade de 5%. O momento torsor total em relação ao 
centro de massa é igual ao que apresenta o programa relativamente à origem já que o esforço 
transverso é nulo. 

 

O momento torsor total poderia ser substituído por um sistema de forças equivalentes, constituído 
pelo esforço transverso aplicado num ponto a uma distância do centro de massa. 



Excentricidade mínima em estruturas simétricas no cálculo sísmico FAQ  4 - 5 

 

 

 

 www.topinformatica.pt   

 

Se se tomar como esforço transverso o máximo de todos os modos teríamos um esforço transverso 
de 60.9 kN e portanto uma excentricidade de: 

 

Se se dividir pela dimensão total: 

 

Obtemos 5% da dimensão total, como é evidente, a mesma excentricidade aplica-se à outra direção.  

Resumidamente, ainda que internamente o cálculo seja realizado a partir de deslocamentos e não dos 
esforços transversos, pode-se concluir, de maneira aproximada, que se por simetria  não se obtêm 
esforços de torção, se aplica um mínimo igual ao máximo esforços transverso aplicado com uma 
excentricidade de 5% do comprimento do lado, relativamente ao centro de massa. Se o edifício tiver 
duas plantas, e se considerarem seis modos de vibração, a excentricidade mínima aplica-se sobre o 
modo rotacional de maior período, como se pode ver na seguinte tabela, obtida através do mesmo 
exemplo anterior mas com mais um piso. 

 

Fig.  6 

 

 

Para além disso se modificar-se uma das dimensões, concretamente a dimensão em x, colocando 
quatro metros em vez de seis, pode-se verificar a diferença nas excentricidades aplicadas. 
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Fig.  7  

Para o sismo na direção x: 

 

Para o sismo na direção y: 

 

 


