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1. Resumo 

O presente projeto de pesquisa trata-se de um estudo com o modelo da nova 

versão da NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento que entrará 

em vigor no próximo ano.  

A NBR 6118 refere-se aos parâmetros e condições para o dimensionamento 

de estruturas de concreto armado, ou seja, é amplamente utilizada, qualquer 

alteração necessita de uma adaptação das literaturas que trata sobre o tema. Para a 

engenharia civil, a vasta bibliografia sobre o dimensionamento das estruturas de 

concreto armado passa a não corresponder mais com as prescrições normativas, 

caso este, altere diversos parâmetros técnicos.  

2. Introdução 

Atualmente uma das estruturas mais utilizadas e empregadas na construção 

civil é a de concreto armado, onde utiliza a união entre dois materiais: o concreto e o 

aço doce, que após a aderência por atrito passa a suportar grandes esforços. 

 Dessa forma, as estruturas necessitam de uma resolução onde colocam as 

condições de contorno ou as prescrições de projetos para que a estrutura de 

concreto armado passe a suportar os esforços solicitantes e ainda desempenhar 

suas funções de durabilidade e estabilidade. 

A NBR 6118:2007 tem como objetivos fixar requisitos básicos exigíveis para 

estruturas de concreto simples, concreto armado e protendido. Aplica-se às 

estruturas de concretos normais, com massa específica seca entre 2000Kg/m³ a 

2800Kg/m³, do grupo de resistência I (C10 a C50), conforme classificação da ABNT 

NBR 8953. 

3. Objetivos 

O objetivo do presente trabalho é analisar as versões da NBR 6118 

elaborando e resolvendo vários exemplos numéricos de vigas, lajes e pilares sob as 

prescrições das duas normas indicando todas as alterações proposta pela nova 

versão. 

4. Metodologia 

Será realizado um comparativo dos resultados obtidos de dimensionamento, 

uso de programas para comparação das versões e além de cálculos manuais que se 
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fizerem necessários. Os materiais utilizados serão os programas computacionais, 

assim como livros, artigos, entre outras fontes de pesquisa para auxiliar na 

elaboração do presente trabalho. 

5. Desenvolvimento 

Na nova NBR6118/2014, foi realizada uma modificação nos valores mínimos 

de cobrimento de armaduras do concreto armado, além de acrescentar uma 

separação com valores para estruturas que estão em contato com o solo. Tal 

modificação visa aumentar a durabilidade das estruturas. 

Outra importante modificação é a inclusão do grupo II de resistência (C50 à 

C90) no dimensionamento de estruturas. Com esta inclusão, vários fatores utilizados 

foram modificados, geralmente separando-se os métodos de cálculo para o grupo I 

de resistência (C10 à C50) e do grupo II (C50à C90). Entre eles, podemos citar: 

Reistência a tração do concreto (fct,m), Módulo de Elasticidade inicial (Eci) e Secante 

(Ecs), Deformação específica de encurtamento concreto do concreto no início do 

patamar plástico (εc2), Deformação específica de encurtamento concreto do 

concreto na ruptura (εcu), etc. Além das modificações dos métodos de cálculo para 

os parâmetros relativos ao concreto, houveram mudanças na análise global das 

estruturas, combinação de efeitos do vento, Limites para redistribuição de momentos 

e condições de ductilidade, dimensões mínimas de pilares e espessuras mínimas de 

lajes, entre outras. 

6. Resultados preliminares 

Realizando um exemplo numérico para o cálculo de uma viga bi apoiada, em 

concreto armado, com carga linearmente distribuída, podemos perceber que, 

mantendo o “d” fixo e variando o fck do concreto da viga, ela modifica o seu domínio, 

e também reduz a área de aço necessária, conforme demonstrado na tabela a 

seguir: 

Md=246,09 KN.m; bw=20cm; dmín para 25MPa=46,42cm 

fck dmín α c λ ε3,4 KMD KX KZ εc (%0) εs(%0) domínio 
As 

(cm²) 

25 0,464 0,850 0,800 0,628 0,320 0,628 0,749 3,500 2,07 3-4 16,28 

30 0,464 0,850 0,800 0,628 0,266 0,487 0,805 3,500 2,07 3-4 15,14 

35 0,464 0,850 0,800 0,628 0,228 0,400 0,840 3,500 2,07 3-4 14,51 

40 0,464 0,850 0,800 0,628 0,200 0,340 0,864 3,500 2,07 3-4 14,11 

50 0,464 0,850 0,800 0,628 0,160 0,263 0,895 3,500 2,07 3-4 13,63 

60 0,464 0,808 0,775 0,582 0,133 0,234 0,909 2,884 9,43 3 13,41 
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70 0,464 0,765 0,750 0,562 0,114 0,217 0,919 2,766 10,00 2 13,27 

80 0,464 0,723 0,725 0,557 0,100 0,206 0,925 2,597 10,00 2 13,18 

90 0,464 0,680 0,700 0,557 0,089 0,201 0,930 2,511 10,00 2 13,11 

 

Se for calculada a altura mínima ideal para a viga, entre os domínios 3 e 4, 

percebe-se que há uma redução considerável da altura para o mesmo vão e 

carregamento conforme demonstrado no gráfico a seguir: 

 
 

 

Para o caso de vigas, a utilização de concretos com resistência superiores a 

50 MPa é interessante quando deseja-se diminuir a altura da viga. Outra situação 

em que seria bem aplicado é quando se tem a altura da viga limitada pela 

arquitetura. Neste caso, aumentando o fck terá uma redução na armadura e em 

alguns casos, pode-se até retirar a necessidade de armadura dupla em vigas muito 

baixas. No cálculo de lajes e pilares os efeitos deverão ser semelhantes e serão 

demonstrados futuramente no presente projeto de iniciação científica. 
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