
FAQ 1 - 2 

 

 

 

24-01-2019 

 www.topinformatica.pt   

 

CYPECAD 

FLECHAS RELATIVAS E ABSOLUTAS 
EM LAJES MACIÇAS/FUNGIFORMES 
ALIGEIRADAS 

1. INTRODUÇÃO 

Na presente FAQ, pretende-se mostrar o que significam as flechas: relativa; absoluta e entre pontos 
selecionados, presentes no comando L.maciças/Fungif.>Flecha entre dois pontos no separador 
Isovalores do programa Cypecad. 

2. DESCRIÇÃO 

A partir de uma determinada estrutura, composta por pilares 30x30, vigas embebidas de largura de 30 
cm e lajes maciças de 15 cm, com as respetivas cotas geométricas indicadas na figura seguinte.  

 

Fig.  1  

Antes de se iniciar a explicação sobre os diversos tipos de flecha, salienta-se que o valor da flecha 
apresentado resulta da amplificação dos deslocamentos instantâneos calculado pelo programa. 
Sendo o valor da amplificação por defeito de 2.5. 

FLECHA RELATIVA 

Mostra o maior valor de flecha relativamente ao vão correspondente. Neste caso L = 10.30 m, o valor 
(L/396) está relacionado com o valor da flecha e o L = 10.30 m. 

A seta de cor ciano mostra a distância entre a reta ciano do vão e o ponto da deformada mais distante. 

A reta de cor amarela indica a posição da estrutura na cota 0.00 m. A deformada está representada a 
cor azul. 

 

Fig.  2  
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FLECHA ABSOLUTA 

Mostra o maior valor de flecha relativamente à deformada.  

Visualiza-se a distância (seta ciano) entre a reta ciano que une os dois pontos de deformada de sentido

e a maior deformada . 

 

Fig.  3  

FLECHA ENTRE OS PONTOS SELECCIONADOS 

Mostra o valor da maior flecha ao longo da deformada existente entre os pontos selecionados.  

Neste caso selecionou-se dois pontos extremos da estrutura na direção longitudinal. 

 

Fig.  4  

3. CONCLUSÃO 

Quando se pretender efetuar uma análise da flecha relativamente a um vão, então utiliza-se a flecha 
relativa.  

Se pretender-se efetuar uma análise global do comportamento da deformada da estrutura, então o 
ideal é utilizar a flecha absoluta. (Recomendado) 

 


