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Resumo: A normatização é um fator importante na engenharia para que se possa prover dados
aos projetistas para o dimensionamento de diversos elementos estruturais. O trabalho tem como
objetivo apresentar um estudo comparativo entre as normas brasileira, NBR 6118, e egípcia,
ECP 203, no intuito de identificar as divergências decorrentes das diferentes metodologias
adotadas. Em um primeiro momento, foi realizada a descrição do método de determinação dos
carregamentos solicitantes para vigas, bem como as resistências de projeto. Logo após, foi
realizado o dimensionamento de vigas isostáticas com os procedimentos descritos pelas normas
para análise dos resultados de área de reforço de aço necessária para cada elemento. Obtidas
as dimensões das peças para os problemas propostos, espera-se identificar os pontos nos quais
a norma brasileira apresenta resultados menos conservadores quando comparados à
metodologia disposta na norma egípcia.
Palavras-chave: NBR 6118. ECP 203. Concreto armado. Vigas Isostáticas. Comparação.
Abstract: Standardization is an important factor for engineering to provide engineers data to the
design of structural components. The objective of this paper is to present a comparison between
the Brazilian code, NBR 6118, and the Egyptian one, ECP 203, with the purpose to identify the
divergences of the different methodologies adopted. At first moment, a description of the load
combination determination method is done for beams, as well as its design strength. After that,
designs of isostatics beams are done with the procedure de-scribed on the codes to analyze the
results of steel area for reinforcement for each element. Obtained the elements dimensions for
the proposed problems, it is expected to be able to identify the aspects in which the Brazilian code
is less conservative than the methodology disposed on the Egyptian norm.
Keywords: NBR 6118. ECP 203. Reinforced concrete. Isostatic Beams. Comparison.
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1 INTRODUÇÃO
Os processos de normalização possuem suas origens traçadas pelo
homem desde a antiguidade. Exemplos, como as pedras de tamanho
semelhante da Necrópole de Gizé no Egito, construídos cerca de 2500 a.C., e o
aparelhamento unificado de embarcações em Veneza na Itália, no século XV
d.C., remontam a importância de simplificar e padronizar produtos e
procedimentos executivos para o desenvolvimento humano (ALMACINHA e
MORAIS, 2013).
As normas técnicas são documentos elaborados por organismos acreditados
e reconhecidos no intuito de estabelecer, compatibilizar, uniformizar e simplificar
procedimentos técnicos, produtos finalizados ou serviços. Diferentemente de
legislações específicas, as normalizações são de uso voluntário, contudo a sua
aplicação garante aspectos relativos à segurança de utilização e aos fins de
projeto. Os padrões são estabelecidos a partir de consensos de especialistas
sobre processos repetitivos, autorregulando os agentes envolvidos nos
mercados aos quais são abrangidos por determinada norma (ABNT). Por
consequência, a normalização de mercados trouxe grandes avanços para o
comércio internacional, possibilitando compatibilizações que geram e geraram
grandes economias e resultam em melhores serviços ou produtos para os
consumidores finais.
Na construção civil, o concreto é um material amplamente utilizado nas
edificações Brasil afora. Devido a sua grande utilização, o concreto é projetado
para as mais diferentes combinações de esforços às quais são submetidas as
estruturas. Contudo, sabe-se que, por apresentar baixa resistência à tração,
demanda por adições de materiais que supram, através de ancoragem por atrito
ou ganchos, essa deficiência (LOPES et al., 2015). O material mais utilizado
atualmente é o aço, através de armaduras dispostas de diferentes maneiras ao
longo das regiões onde se identifica a necessidade de reforço, caracterizando o
concreto armado. Por essa razão, foi verificada a necessidade de padronizar a
metodologia de cálculo de área de aço bem como regramentos referentes à
disposição das armaduras através de normas técnicas.
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Nesse sentido, a comparação entre normativas de diferentes organismos é
uma alternativa para o aperfeiçoamento das metodologias aplicadas por
determinada norma. Portanto, objetivou-se, através deste trabalho, a realização
de um paralelo entre as normas de projeto de elementos em concreto armado
utilizadas no Brasil, NBR 6118/2014, e no Egito, ECP 203-2007. Ambas
padronizações tratam da obtenção dos esforços atuantes, das resistências de
projeto e da metodologia de obtenção da área de aço para reforço utilizada no
concreto. A comparação teve como objetivo a identificação, na norma brasileira,
de pontos em que se demonstre menos conservadora ou menos favorável à
segurança das estruturas projetadas conforme as referidas metodologias de
dimensionamento, quando comparada à norma egípcia.
O trabalho foi dividido em quatro seções. Na seção 2 foram abordadas as
combinações para os diferentes estados-limite, na seção 3 foram descritas as
propriedades mecânicas dos materiais de acordo com cada norma e na seção 4
foi abordado o dimensionamento das armaduras e demais verificações.

2 Combinações de esforços
No projeto de estruturas, no intuito de aumentar a segurança para as
diferentes condições às quais são submetidas, é imprescindível a realização de
majoração dos esforços atuantes. Nesse sentido, as majorações diferenciam-se,
principalmente, em dois grandes grupos para o projeto em concreto armado:
combinações para Estado-Limite Último – para garantia da segurança contra o
colapso estrutural – e para o Estado-Limite de Serviço – para garantia das
condições de usabilidade e aceitabilidade sensorial dos ocupantes.
2.1 Estado-Limite Último (ELU)
A NBR 6118 prevê a utilização de coeficientes de ponderação conforme o tipo
de ação e também baseado na esbeltez do elemento projetado. Para os
elementos submetidos à flexão simples, utiliza-se a Equação 01, para obtenção
do coeficiente de majoração utilizado para o ELU.
𝛾𝑓 = 𝛾𝑓1 . 𝛾𝑓2 . 𝛾𝑓3

(Equação 01)
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O produto dos coeficientes 𝛾𝑓1 e 𝛾𝑓3 é obtido através da Tabela 1 e é escolhido
conforme o tipo de combinação de ações. Subdivide-se em combinações
normais, especiais ou excepcionais e, para o caso das ações permanentes,
deve-se observar se atuam de forma favorável ou não à segurança do elemento,
quando comparado seu sentido de atuação com a ação variável principal. Já
para o caso das ações variáveis, subdivide-se entre as ações variáveis em gera
e aquelas decorrente da variação de temperatura, conforme disposto em norma.
Tabela 1 – Valores do coeficiente 𝛾𝑓1 . 𝛾𝑓3 .
Ações
Combinação de ações
Normais
Especiais ou de construção
Excepcionais
Fonte: Adaptado de NBR 6118.

Permanentes
Desfavorável
1,4
1,3
1,2

Favorável
1,0
1,0
1,0

Variáveis
Geral
1,4
1,2
1,0

Temperatura
1,2
1,0
0,0

A combinação de ações utilizada no dimensionamento de peças de concreto
armado foi a normal, considerada a condição do carregamento proposto.
Já a norma egípcia prevê a utilização de coeficientes de majoração conforme
o tipo de carregamento ao qual está submetido o elemento a ser dimensionado.
A ECP 203 prevê sete casos distintos, cujos detalhes estão dispostos na Tabela
2, com as respectivas equações para o cálculo dos carregamentos últimos,
sendo D as ações permanentes, L as acidentais, W as do vento, S as sísmicas,
T as térmicas, K as dinâmicas e α um fator de ponderação de ações acidentais
durante eventos sísmicos.
Tabela 2 – Combinações últimas – ECP 203.
Combinações
Últimas
1
2

3

4
5

Descrição
Para elementos submetidos a cargas
acidentais.
Para elementos submetidos a cargas
acidentais não superiores a 75% das cargas
permanentes.
Para elementos submetidos a cargas
acidentais e em decorrência de pressões
laterais de solo ou fluidos.
Para elementos submetidos a cargas
devidas ao vento ou a cargas sísmicas,
devendo ser tomado o maior valor dentre as
duas equações.

Equação
1,4 ∙ 𝐷 + 1,6 ∙ 𝐿
1,5 ∙ 𝐷 + 1,5 ∙ 𝐿
1,4 ∙ 𝐷 + 1,6 ∙ (𝐸 + 𝐿)
0,8 ∙ [1,4 ∙ 𝐷 + 1,6 ∙ (𝑊 + 𝐿)]
1,12 ∙ 𝐷 + 𝛼 ∙ 𝐿 + 𝑆
0,9 ∙ 𝐷
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6
7

Para os casos de carregamento onde há
aumento de estabilidade da estrutura bem
como redução dos efeitos das demais
ações, conforme aumentam as cargas
permanentes.
Deve-se
substituir,
respectivamente, pelas seguintes equações
os casos 1, 3 e 4.
Para os casos em que as ações de
temperatura são levadas em consideração.
Para
elementos
submetidos
a
carregamentos dinâmicos.

0,9 ∙ 𝐷 + 1,6 ∙ 𝐸
0,9 ∙ 𝐷 + 1,3 ∙ 𝑊
ou
0,9 ∙ 𝐷 + 𝑆
0,8 ∙ (1,4 ∙ 𝐷 + 1,6 ∙ 𝐿 + 1,4 ∙ 𝑇)
< 1,4 ∙ (𝐷 + 𝐿)
1,4 ∙ 𝐷 + 1,6 ∙ (𝐾 + 𝐿)

Fonte: Adaptado de ECP 203.

2.2 Estado-Limite De Serviço (ELS)

No caso da NBR 6118, para as combinações de serviço, geralmente utiliza-se
somente o coeficiente de ponderação 𝛾𝑓2 , variando conforme o tipo de
combinação a ser utilizada. No ELS, deve-se analisar a permanência do
carregamento na estrutura, sendo divididas entre: quase permanentes,
frequentes e raras. Seus usos variam conforme a verificação a ser realizada para
o estado-limite de serviço. Na Tabela 3 estão dispostos os valores de
ponderação.
Tabela 3 – Valores do coeficiente 𝛾𝑓2 .
Ψ0

γf2
Ψ1

Ψ2

0,5

0,4

0,3

0,7

0,6

0,4

Bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens

0,8

0,7

0,6

Vento

Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral

0,6

0,3

0

Temperatura

Variação uniformes de temperatura em relação à média
anual local

0,6

0,5

0,3

Ações

Cargas
acidentais
de edifícios

Locais em que não há predominância de pesos de
equipamentos que permanecem fixos por longos períodos
de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas
Locais em que há predominância de pesos de
equipamentos que permanecem fixos por longos períodos
de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas

Fonte: Adaptado de NBR 6118.

Os coeficientes Ψ1 e Ψ2 são adotados para ponderações do Estado-Limite de
Serviço e são utilizados nas combinações frequente e quase-permanente. As
suas utilizações estão dispostas na Tabela 4, onde

𝐹𝑔𝑘

corresponde às ações

permanentes e 𝐹𝑞𝑘 são referentes às cargas acidentais na estrutura.
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Tabela 4 – Combinações de serviço.
Combinações de
serviço (ELS)
Combinações
quase
permanentes de
serviço
Combinações
frequentes de
serviço

Combinações
raras de serviço

Descrição
Nas combinações quase permanentes de
serviço, todas as ações variáveis são
consideradas com seus valores quase
permanentes 𝜓2 𝐹𝑞,𝑘 .
Nas combinações frequentes de serviço, a
ações variável principal 𝐹𝑞1 é tomada com seu
valor frequente e todas as demais ações
variáveis são tomcadas com seus valores quase
permanentes 𝜓2 𝐹𝑞,𝑘 .
Nas combinações raras de serviço, a ação
variável principal 𝐹𝑞1 é tomada com seu valor
característico 𝐹𝑞1𝑘 e todas as demais ações são
tomadas com seus valores frequentes 𝜓1 𝐹𝑞,𝑘 .

Cálculo das Solicitações

𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟 = ∑𝐹𝑔𝑖,𝑘 + ∑𝜓2𝑗 𝐹𝑞𝑗,𝑘

𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟 = ∑𝐹𝑔𝑖,𝑘 + 𝜓1 𝐹𝑞1𝑘
+ ∑𝜓2𝑗 𝐹𝑞𝑗,𝑘

𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟 = ∑𝐹𝑔𝑖,𝑘 + 𝐹𝑞1𝑘 + ∑𝜓1𝑗 𝐹𝑞𝑗,𝑘

Fonte: Adaptado de NBR 6118.

Com relação à ECP 203, do mesmo modo utilizado para o ELU, a norma prevê
o cálculo das ações de serviço utilizando casos distintos, especificados na
norma. Para o ELS enquadra-se o carregamento em um dos dois casos
diferentes, conforme disposto na Tabela 5.

Tabela 5 – Combinações de serviço – ECP 203.
Combinações
de Serviço

Descrição

Equação

1

Caso geral

𝐷+𝐿+𝑊
𝛼
1
𝐷+
∙𝐿+
∙𝑆
1,2
1,4

2

Para os casos de carregamento onde há
aumento de estabilidade da estrutura bem
como redução dos efeitos das demais ações,
conforme aumentam as cargas permanentes.

0,9 ∙ 𝐷
0,9 ∙ 𝐷 + 𝑊
ou
1
2. 0,9 ∙ 𝐷 + ∙ 𝑆

𝐷+𝐿

1,4

Fonte: Adaptado de ECP 203.

3 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS
Os materiais utilizados neste trabalho foram padronizados segundo as suas
disponibilidades no mercado brasileiro, no intuito de analisar a metodologia de
cálculo de ambas as normas sob as mesmas condições. Para o concreto,
utilizou-se uma resistência característica à compressão de 25 MPa. Já para o
aço, utilizou-se barras nervuradas CA-50, com resistência característica de
escoamento de 500 MPa, para as armaduras longitudinais, e CA-60, com
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resistência característica de escoamento de 600 MPa, para as armaduras
transversais.
3.1 Resistências de projeto para ELU
As normas brasileira e egípcia, no tangente ao estado-limite último, ponderam
a resistência à compressão do concreto conforme a característica da
combinação de ações atuantes na estrutura de forma semelhante. Os
coeficientes utilizados pela NBR 6118 estão dispostos na Tabela 6. A ECP 203
utiliza o valor de 𝛾𝑐 na Equação 02 como sendo igual a 1,5 e 𝛾𝑠 como sendo 1,15
em todas as situações que não envolvam compressão axial, seja ela excêntrica
ou centrada. Já na Equação 03, têm-se o valor de projeto para a resistência do
aço, cujos coeficientes aplicados diferem e também estão dispostos na Tabela
6. As ponderações são realizadas sobre os valores característicos de resistência
de ambos materiais, que são menores do que os valores médios. A resistência
é obtida através de ensaios padronizados e apresentam grande dispersão nos
resultados. Por isso, o valor utilizado é aquele no qual 95% dos resultados
representam maiores resistências à compressão (ARAÚJO, 2014).

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑦𝑑 =

𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑐
𝑓𝑦𝑘
𝛾𝑠

(Equação 02)
(Equação 03)

Tabela 6 – Valores dos coeficientes 𝛾𝑐 e 𝛾𝑠 . (Adaptado de NBR 6118)
Concreto
Aço
Combinações
γc
γs
Normais
1,4
1,15
Especiais ou de construção
1,2
1,15
Excepcionais
1,2
1,10
Fonte: Adaptado de NBR 6118.

Outro fator a ser analisado no dimensionamento estrutural durante o ELU é o
efeito de cargas de longa duração sob o concreto, que reduz sua resistência a
esses carregamentos em função do denominado Efeito Rüsch. Na norma
brasileira, é prevista a multiplicação da resistência de projeto 𝑓𝑐𝑑 , conforme
calculado anteriormente, por um coeficiente 0,85. Já na norma egípcia, o
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coeficiente utilizado em decorrência do Efeito Rüsch tem o valor de 0,67,
aproximadamente 26% mais baixo que o utilizado pela NBR 6118, resultando,
portanto, numa de resistência proporcionalmente menor.

3.1 Resistências de projeto para ELS
Já no que diz respeito ao estado-limite de serviço, ambas as normas NBR
6118 e ECP 203 determinam que não haja minoração nos valores de resistência
dos materiais empregados no concreto armado, utilizando-se, portanto, valores
de ponderação 𝛾𝑐 e 𝛾𝑠 iguais a 1 nas Equações 02 e 03 no item anterior.

4 Dimensionamento
No intuito de evidenciar as diferenças de dimensionamento e de cálculo,
escolheu-se um exemplo de viga para comparar os resultados. Inicialmente, a
estrutura escolhida é conforme disposto na Figura 1, apresentando seção
transversal retangular com 20 cm de largura e 40 cm de altura. Variou-se o
carregamento e o vão das vigas estudadas com o objetivo de obter-se de uma
gama maior de resultados. Para isso, foram utilizados 3 valores distintos de
carga, variando também a porcentagem de carga acidental no carregamento
final em outros 3 valores e, para essas 9 situações, foram utilizadas 3 distâncias.
As porcentagens de carga acidental foram escolhidas de forma a representar
valores usuais de carregamentos de vigas em edifícios residenciais.
Figura 1 – Estrutura isostática biapoiada utilizada no estudo: (a) seção longitudinale (b) seção
transversal.

q

l (m)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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As cargas totais q utilizadas foram, em kN/m: 10, 20 e 30; e os valores de
carga acidental (CA) foram utilizados como porcentagens do carregamento total,
variando entre: 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. Por fim, os vãos teóricos l utilizados
foram de 4 m, 4,5 m e 5 m. Para o presente estudo, foram adotadas apenas
armaduras utilizando barras do mesmo diâmetro e armadura construtiva com
duas barras de diâmetro 6,3 mm para vigas com armadura simples. A Tabela 7
descreve os 15 casos para cada carregamento. No total, foram dimensionadas
45 vigas para cada norma estudada através de planilhas eletrônicas.
Tabela 7 – Descrição das vigas analisadas para cada carregamento.
Viga
CA (%)
Vão (m)
Viga
CA (%)
Vão (m)
V1
V9
10
4
20
5
V2
V10
10
4,5
25
4
V3
V11
10
5
25
4,5
V4
V12
15
4
25
5
V5
V13
15
4,5
30
4
V6
V14
15
5
30
4,5
V7
V15
20
4
30
5
V8
20
4,5
Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1 Armadura longitudinal
No dimensionamento das armaduras longitudinais foram utilizadas as
metodologias de cálculo com adimensionais propostas por Araújo (2014), para
ambas as normas. As Equações 4, 5 e 6 representam o método proposto para o
cálculo o momento fletor reduzido, para a área de aço de reforço positivo e para
a área de aço de reforço negativo.
𝑀

𝜇 = b∙d𝑑2
𝐴𝑠 = λ ∙ ξ ∙ b ∙ d

σ𝑐𝑑
fyd

(Equação 04)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠

{
(Equação 05)
𝜇−𝜇
σ
𝐴𝑠 = (𝜆 ∙ ξlim + 1−𝛿𝑙𝑖𝑚) ∙ b ∙ d f 𝑐𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑎
yd

𝐴′𝑠 =

(𝜇−𝜇𝑙𝑖𝑚 )∙b∙d∙σ𝑐𝑑
(1−𝛿)∙σ′𝑠𝑑

(Equação 06)
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onde 𝜆 é um fator usado na simplificação do diagrama parábola-retângulo do
concreto para vigas de seção retangular, correspondendo a 80% da
profundidade da linha neutra; 𝜉 é a posição relativa da linha neutra; 𝑏 é o valor
da base da seção transversal; 𝑑 é a altura útil da seção transversal; σ𝑐𝑑 é a
tensão de compressão de projeto após a minoração devida ao Efeito Rüsch; fyd
é a resistência à tração de projeto do aço; 𝜉𝑙𝑖𝑚 e 𝜇𝑙𝑖𝑚 são as limitações impostas
pela norma através do momento fletor limite para a utilização de armadura
simples, representando posição relativa da linha neutra limite e momento fletor
reduzido limite, respectivamente; 𝛿 é a razão entre a distância do topo da viga e
o centroide da armadura superior e a distância do topo da viga e o centroide da
armadura inferior; e σ′𝑠𝑑 é a tensão na armadura superior.
As diferenças se deram nas limitações impostas por elas. A NBR 6118 prevê
que sejam garantidas boas condições de ductibilidade através de limites
impostos à profundidade da linha neutra, devendo ser tomados valores iguais
ou menores a 0,45𝑑 para concretos com resistência característica à compressão
menor ou igual a 50 MPa, para a utilização de vigas somente com armadura
positiva. Quando a linha neutra exceder este valor, deve-se dimensionar uma
armadura para atuar na região comprimida da viga, e assim reduzir a altura da
linha neutra. A ECP 203, por sua vez, adota uma posição da linha neutra limite
de 0,42𝑑, devendo ser atingido através da comparação com um valor de
momento limite, calculado pela Equação 07. Além disso, impõe que a área de
armadura não exceda uma porcentagem da área de seção transversal (𝜇𝑚𝑎𝑥 )
sendo estimado conforme o tipo de aço utilizado na armadura e a resistência do
concreto. A norma egípcia ainda determina que não sejam adotadas áreas de
armadura comprimidas maiores do que 40% e menores do que 10% da área de
armadura tracionada.
𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥 =

Rmax ∙fck ∙b∙d2
γc

(Equação 07)

Onde R max é um coeficiente retirado da norma, sendo função do tipo de aço.
Para o aço utilizado na análise, os valores resultam em 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 8,225𝑥10−3
R max = 0,150, conforme disposto na ECP 203.
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4.2 Armadura transversal
A norma brasileira determina que sejam verificadas as bielas de compressão,
no intuito de evitar o esmagamento do concreto. A verificação é feita
comparando-se a tensão convencional de cisalhamento, com base no esforço
cortante máximo, com a tensão de cisalhamento última, função da resistência
característica do concreto e calculada pela Equação 08.
f

ck
Τwu = 0,27 ∙ (1 − 250
) ∙ fcd

(Equação 08)

Após a verificação das bielas, calcula-se uma tensão através da Equação 09.
E então aplica-se na Equação 10 para obter a área de aço necessária para cada
metro. Caso τd resulte em valores negativos, adota-se armadura mínima,
estimada em 0,10% da área da seção transversal por metro.
2
3

Τd = 1,11 ∙ (τwd − 0,09 ∙ fck ) ∙ fcd
Asw = 100 ∙ b ∙

τd
fyd

(Equação 09)
(Equação 10)

Já para o caso da norma ECP 203, faz-se a mesma verificação da biela de
compressão, contudo utilizando a Equação 11 para sua determinação e não
devendo serem admitidos valores maiores do que 4 MPa.
Τwu = 0,7 ∙ √fcd

(Equação 11)

Logo após, desconta-se da tensão de cisalhamento gerada pelo esforço
cortante metade da tensão que o concreto é capaz de fornecer, calculada pela
Equação 12, e obtém-se a tensão cisalhante nominal, q su. Com esta tensão, é
possível calcular a porcentagem de área de aço através da Equação 13.
Q cu = 0,24 ∙ √fcd
q

Μst = 𝑓 su

𝑦𝑑

(Equação 12)
(Equação 13)
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4.3 Deflexão
As normas brasileira e egípcia apresentam metodologias semelhantes para o
cálculo de deflexão em vigas. Ambas se baseiam na Teoria da Elasticidade para
a estimativa da flecha, utilizando a Equação 14 para determinar seu valor inicial
no caso de vigas articuladas nos seus extremos.
5

𝑤0 = 384 ∙

ql4
𝐸𝐼

(Equação 14)

A rigidez da viga, expressa pelo produto 𝐸𝐼 na Equação 14, é calculado através
do produto do momento de inércia equivalente para a seção transversal,
calculado através da Equação 15, e pelo módulo de deformação do concreto,
calculado de maneira diferente nas normas, sendo determinado pelas Equações
16, 17 e 18 na NBR 6118 e pela Equação 19 na ECP 203.
3

𝑀

3

𝑀

𝐼𝑒 = ( 𝑀𝑐𝑟 ) ∙ Ic + [1 − ( 𝑀𝑐𝑟 ) ] ∙ III

(Equação 15)

𝐸𝑐𝑖 = αE ∙ 5600 ∙ √𝑓𝑐𝑘

(Equação 16)

𝐸𝑐𝑠 = αi ∙ 𝐸𝑐𝑖

(Equação 17)

𝑎

𝑎

Αi = 0,8 + 0,2 ∙

fck
80

≤ 1,0

𝐸𝑐 = 4400 ∙ √𝑓𝑐𝑘

(Equação 18)
(Equação 19)

Na Equação 15, 𝑀𝑐𝑟 é o momento que causa a primeira fissura na peça, 𝑀𝑎
equivale ao máximo valor de momento fletor atuando no elemento, Ic é igual ao
momento de inércia da seção, desconsiderando-se efeitos de fissuração e das
armaduras de aço e III é igual ao momento de inércia da seção fissurada, no
estádio II.
Com relação ao módulo de elasticidade das vigas, a NBR 6118 utiliza o módulo
secante nos cálculos, cujo valor é função do módulo de elasticidade tangente
inicial do concreto, que decorre do tipo de agregado utilizado e da resistência
característica do material. Aqui foram apresentadas as formulações para
concretos com resistências menores do que 50 MPa. Já a ECP 203 não detalha
o tipo de módulo de elasticidade utilizado nos cálculos, apenas apresenta a
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equação para todos os tipos de concreto, somente sendo função da resistência
característica.
Com o valor de deflexão inicial, deve-se calcular as deflexões diferidas. A NBR
6118 determina que seu valor é tomado multiplicando-se o coeficiente αf ,
calculado pela Equação 20, pela deflexão inicial, somando-se os dois valores
para obter a flecha final. Já a ECP 203 determina que o valor inicial seja
multiplicado por um fator que deve equivaler a 2 em seções sem armadura
negativa ou ser obtido através da Equação 21, caso seja armadura dupla.
𝛥𝜉

Αf = 1+50𝜌′
A′
𝐴𝑠

Α = 2 − 1,2 ∙ ( s ) ≥ 0,6

(Equação 20)
(Equação 21)

Onde 𝛥𝜉 é um coeficiente aplicado em função do tempo inicial e final da
aplicação da carga de longa duração. No presente estudo, foi considerado o
início da aplicação da carga aos 15 dias, estimando-se uma data de desforma
da estrutura, com um tempo de duração superior a 70 meses. De acordo com a
norma, a variação de 𝜉, neste caso nada relacionado com o adimensional
apresentado para o cálculo da armadura longitudinal, é tomada como a diferença
do coeficiente utilizado para o final do carregamento e para o início dele. Para
durações maiores que 70 meses, adota-se 2 e para menores calcula-se através
da Equação 22. Por isso, em função do tempo de desforma e do grande período
de aplicação, chegou-se no resultado de 1,46 para o coeficiente 𝛥𝜉.
𝜉 (𝑡) = 0,68 ∙ (0,996t ) ∙ t 0,32

(Equação 22)

4.4 Abertura de fissuras
A NBR 6118 determina que seja verificada a abertura de fissuras em peças de
concreto armado sob ação das combinações frequentes, devendo essas fissuras
não excederem valores especificados conforme a classe de agressividade
ambiental onde está inserida a estrutura. As classes, definidas conforme a NBR
6118, e os limites estão dispostos nas Tabelas 8 e 9, respectivamente.
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Tabela 8 – Definição das Classes de Agressividade Ambiental.
Classe de
Classificação geral do tipo de
agressividade
Agressividade
ambiente para efeito de
ambiental
projeto
I
Fraca
Rural ou Submersa
II
Moderada
Urbana
III
Forte
Marinha ou Industrial
IV
Muito Forte
Industrial ou Respingo de Maré
Fonte: Adaptado de NBR 6118.

Risco de
deterioração da
estrutura
Insignificante
Pequeno
Grande
Elevado

Com a limitação imposta pela norma, deve-se calcular os valores
característicos de abertura de fissuras através das Equações 23 e 24 e comparar
o menor resultado dentre as duas com o valor máximo de acordo com a classe
de agressividade ambiental.
Tabela 9 – Limite de abertura de fissuras.
Tipo de concreto
estrutural

Classe de agressididade
ambiental (CAA)

Exigências relativas
à fissuração

Concreto simples

CAA I a CAA IV
CAA I
Concreto armado
CAA II e CAA III
CAA IV
Fonte: Adaptado de NBR 6118.

𝑤𝑘 =

Não há
ELS-W wk≤0,4 mm
ELS-W wk≤0,3 mm
ELS-W wk≤0,2 mm
ϕi
σ
3σ
∙ si ∙ si
12,5∙η1 Esi 𝑓𝑐𝑡𝑚

ϕ

σ

4

i
𝑤𝑘 = 12,5∙η
∙ Esi ∙ ( ρ + 45)
1

si

ri

Combinação
de
ações em serviço
a utilizar
Combinação
frequente

(Equação 23)
(Equação 24)

Onde σsi , ϕi , Esi e ρri são parâmetros relativos à barra e à sua área em exame
e referem-se à tensão na armadura no estádio II, diâmetro, módulo de
elasticidade do aço e taxa de armadura em relação à área da região de
envolvimento, respectivamente. O cálculo através destas equações é feito para
cada elemento que compõe a armadura longitudinal positiva, devendo-se
escolher a barra com situação mais crítica quando comparada com as demais.
A norma egípcia prevê a abertura de fissuras no sentido normal ao reforço de
aço da peça através da Equação 25. Esse valor desse ser comparado com os
limites de fissuração dispostos pela ECP 203, conforme classe de agressividade
ambiental, tal qual a norma brasileira. Os valores máximos de abertura de
fissuras bem como as classes de agressividade estão dispostos nas Tabelas 10
e 11, respectivamente.
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Tabela 11 – Valores máximos de abertura de fissuras.
Classe

Primeira

Segunda

Terceira

Quarta

0,15

0,10

Wkmax (mm)
0,30
0,20
Fonte: Adaptado de ECP 203.

Tabela 10 – Definição das Classes de Agressividade Ambiental.
Classe
Nível de exposição das superfícies tracionadas
Elementos
com
superfícies
tracionadas
protegidas:
a. Todos elementos internos protegidos em estruturas ordinárias.
Primeira b. Elementos permanentemente submersos em água, não contendo materiais
agressivos
ou
permanentemente
secos.
c. Telhados bem ensolarados contra umidade ou chuva.
Elementos
com
superfícies
tracionadas
desprotegidas:
a. Todas estruturas ao ar livre, como pontes e telhados mal ensolarados.
b. Estruturas que se enquadram na primeira classe, mas que estejam próximas a
Segunda
costas.
c. Elementos com superfícies expostas a umidade, como estacionamentos e rols
abertos.
Elementos com superfícies tracionadas expostas a condições prejudiciais:
a.
Elementos
expostos
a
porcentagens
altas
de
umidade.
Terceira b.
Elementos
expostos
a
repetidas
saturações
de
umidade.
c.
Reservatórios
de
água.
d. Estruturas sujeitas a vapores, gases e materiais químicos prejudiciais.
Elementos com superfícies tracionadas expostas a condições oxidantes e
prejudiciais:
Quarta
a. Elementos expostos a condições prejudiciais de oxidação, causando
enferrujamento nas armaduras, incluindo gases e vapores contendo químicos.
b. Outros reservatórios, esgotos e estruturas expostas à água do mar.
Fonte: Adaptado de ECP 203.

(Equação 25)

𝑤𝑘 = β ∙ srm ∙ εsm

Onde srm e εsm são representados pelas Equações 26 e 27,
respectivamente:
Srm = (50 + 0,25 ∙ k1 ∙ k 2 ∙
f

ϕ
)
𝜌𝑟
2

𝑓

Εsm = 𝐸s [1 − 𝛽1 ∙ β2 ∙ ( 𝑓𝑠𝑟 ) ]
𝑠

𝑠

(Equação 26)
(Equação 27)

Onde:
 ϕ é igual ao diâmetro da barra utilizada na armadura;
 𝛽 é um coeficiente que relaciona os valores médios de fissuração com
os valores de projeto, devendo ser tomado 1,7 para fissuras induzidas
por carregamento; 1,3 para fissuras induzidas por restrições em seções
com uma dimensão menor do que 30 cm; ou 1,7 para fissuras induzidas
por restrições sem seções com uma dimensão maior do que 80 cm –
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seções com valores entre 30 e 80 cm devem ser estipulado o valor de
𝛽 por interpolação;
 𝛽1 é um coeficiente que leva em consideração o atrito e as
características da ligação entre concreto e aço. Seu valor deve ser
adotado entre 0,8, para barras nervuradas, e 0,5, para barras lisas;
 𝛽2 é um coeficiente que leva em consideração a duração do
carregamento sobre o elemento. Seu valor deve ser adotado entre 0,1,
para carregamentos de curta duração, e 0,5, para carregamentos
permanentes ou cíclicos;
 𝑘1 é um coeficiente que leva em consideração o efeito das
características da ligação entre armadura e concreto na distância entre
fissuras. Seu valor deve ser adotado entre 0,8, para barras nervuradas,
e 1,6 para barras lisas;
 𝑘2 é um coeficiente que leva em consideração a distribuição das
deformações em uma distância das fissuras. Seu valor deve ser
adotado entre 0,5 para seções sujeitas a momento fletor e 1,0 para
seções sujeitas a tração axial;
 𝜌𝑟 é a relação entre área de aço e área efetiva de concreto na região
tracionada, equivalendo à largura da seção multiplicada por uma altura
𝑡𝑐𝑒𝑓 que corresponde a 2,5 vezes a distância entre o centro de
gravidade da armadura positiva e a última fibra tracionada da seção
(conhecido no dimensionamento brasileiro por 𝑑 ′ );
 𝑓𝑠 é a tensão na armadura tracionada após a fissuração devida aos
carregamentos de serviço, calculada pela Equação 28:
fs =

n∙(1−ξ) M
∙ 𝑏∙d2
𝑘2

(Equação 28)

 onde n é a razão entre o módulo de elasticidade do aço e do concreto.
𝑓𝑠𝑟 é a tensão na armadura tracionada após a fissuração devida às
cargas oriundas da abertura de fissuras, calculada pela Equação 29.
fsr = E𝑠 ∙ R ∙ εcn

(Equação 29)

Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão. Paranaguá, PR, v.5, n.5, p. 273-01, 273-24,2020.
DOI: 10.21575/25254782rmetg2020vol5n51298

16

onde R é o fator menor ou igual a 1 de restrição às deformações
impostas, tomado como 0,5, e 𝜀𝑐𝑛 é a deformação imposta para
fissuração do concreto.

5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Como visto anteriormente, foram submetidas 45 vigas de mesma seção
transversal ao dimensionamento seguindo os critérios e metodologias de cada
norma, apenas alterando os valores de carregamento, carga acidental e vãos.
Observou-se uma grande discrepância com relação ao tipo de armadura
necessária para garantia da segurança em ELU, visto que o momento fletor limite
segundo norma egípcia é, aproximadamente, 44% menor do que a brasileira.
Enquanto pelo dimensionamento seguindo a NBR 6118 em apenas 5 vigas foram
necessárias armadura dupla, segundo a ECP 203 foram 20 vigas, conforme
demonstra a Figura 2. Os valores de momento fletor de projeto, após realizadas
as majorações das ações, resultaram, em média, 3% maiores segundo a
metodologia egípcia.
Figura 2 – Comparação do Tipo de Armadura
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Armadura Dupla
Armadura Simples

NBR 6118
5
40

ECP 203
20
25

Fonte: Elaborado pelos autores.

No dimensionamento das armaduras longitudinais, foi necessário 30% a mais
de área de aço de reforço, quando somadas os valores de área para armadura
positiva e negativa. Pode-se reparar que com relação à armadura positiva as
diferenças variam entre 2 e 20% a mais, quando utilizada a ECP 203. A Figura
3 ilustra os valores de armadura positiva conforme os carregamentos e variando
os vãos e a porcentagem de carga acidental. As maiores diferenças se deram
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no dimensionamento da armadura negativa, chegando a resultar em uma
diferença total de 846% entre a soma dos valores obtidos através da NBR 6118
e da ECP 203. A Figura 4 ilustra os valores de armadura negativa, ressaltando
que para o menor carregamento não houve necessidade de armadura dupla em
nenhuma situação. Os valores de área de aço adotados na comparação para as
armaduras positiva e negativa foram obtidos a partir das bitolas de barras
encontradas comercialmente.
Figura 3 – Comparação dos valores de armadura positiva conforme carregamento: (a) 10
kN/m; (b) 20 kN/m; e (c) 30 kN/m.

Área de Aço (cm²)

4.0
3.5
3.0

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

(a)

0.0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15

Área de Aço (cm²)

8.0
6.0
NBR 6118

4.0

ECP 203
2.0
0.0
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15

(b)

Área de Aço (cm²)

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

(c)

0.0
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 4 – Comparação dos valores de armadura negativa conforme carregamento: (a) 20
kN/m e (b) 30 kN/m.

Área de Aço (cm²)

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Área de Aço (cm²)

5.0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15

(a)
NBR 6118
ECP 203

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15
Fonte: Elaborado pelos autores.

(b)

É possível observar, através das Figuras 3 e 4, que a variação da porcentagem
de carga acidental sobre o carregamento final, apesar de alterar a combinação
de ações, não se mostrou representativa no resultado final do valor de área de
aço necessária nas armaduras positiva e negativa. Com relação ao momento
fletor limite para adoção de armadura simples, observou-se que as limitações de
posição da linha neutra propostas pela ECP 203 resultaram em vigas com maior
ductilidade,

em

razão

da

maior

presença

de

reforço

de

aço

e,

consequentemente, menor quantidade de concreto, que é caracterizado por ser
um material frágil.
Com relação às verificações de ELS, verificou-se que, para a deflexão, a
verificação proposta pela NBR 6118 foi satisfeita em 20 dentre as 45 vigas, já
pela ECP 203 foram 18 dentre as 45, como demonstra a Figura 5. Já para a
verificação de abertura de fissuras, 9 vigas, dimensionadas pela NBR 6118,
apresentaram problemas. Pela ECP 203, não houveram problemas de
fissuração para todas as vigas.
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Figura 5 – Comparação da verificação de deflexão
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

NBR 6118

ECP 203

Verifica

20

18

Não Verifica

25

27

Fonte: Elaborado pelos autores.

Num primeiro momento, foram retiradas da análise as vigas que apresentaram
problemas nas verificações de ELS. Com uma amostra de 36 vigas, obteve-se
um consumo 13% maior na soma dos valores de área de aço conforme o
disposto pela ECP 203 do que o método da NBR 6118, e valores mínimos de
armadura transversal foram adotados, não resultando em diferenças.
Diante do grande número de vigas, quando analisado por ambas as normas,
que não passaram na verificação da flecha, optou-se por aumentar a rigidez à
flexão da viga, aumentando sua altura, de forma progressiva, em múltiplos de 10
cm, de modo que cumprissem à verificação de deflexão. Para tanto, em 22 vigas
foram adotadas altura de 50 cm e em 5 altura de 60 cm.
Com as novas seções transversais, todas as vigas obtiveram armaduras
simples, por ambas as normas. A Figura 6 ilustra as novas áreas de aço de
reforço. As diferentes metodologias resultaram em uma diferença média de 10%
a mais no consumo de aço, quando dimensionadas pela ECP 203. As diferenças
variaram de 2 a 23% a mais nas armaduras longitudinais. Quando se analisou a
armadura transversal, observou-se uma diferença de 1% a mais pelo disposto
pela norma egípcia, tendo tido todas as vigas dimensionadas pela NBR 6118 a
adoção de armadura mínima e, pela ECP 203, 5 vigas tiveram valor acima do
mínimo.
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Figura 6 – Comparação dos valores de armadura positiva conforme carregamento: (a) 10
kN/m; (b) 20 kN/m; e (c) 30 kN/m.

Área de Aço (cm²)

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Área de Aço (cm²)

6.0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15

(a)

5.0
4.0
3.0

NBR 6118

2.0

ECP 203

1.0
0.0

Área de Aço (cm²)

8.0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 (b)

6.0

4.0
2.0
0.0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 (c)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Tabela 12 é possível verificar os valores finais de armadura longitudinal
para cada uma das 45 vigas analisadas. Foi possível observar que a metodologia
brasileira tende a ser menos conservadora com relação a vigas mais esbeltas,
como pode-se observar com o aumento na diferença relativa conforme aumenta
o vão. Para as vigas de mais curtas, pouca ou nenhuma diferença existe entre
os métodos. As vigas que resultaram em maior diferença relativa foram a V11 e
a V14, com o primeiro carregamento, vão de 4,5 m e altura de 40 cm. Como é
usual adotar altura equivalente a 10% do vão, pode-se considerar que as vigas
em questão são mais esbeltas e confirmam a interpretação proposta. Ressaltase, também, que apesar da grande diferença no cálculo dos esforços para
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determinação da deflexão, gerou pouca influência no número de vigas que não
atenderam os critérios de aceitabilidade sensorial segundo a norma egípcia.
Tabela 12 – Comparativo entre as áreas de armadura positiva para o primeiro
carregamento.
Armadura Positiva (cm²)
Carregamento
Viga
Diferença
(kN/m)
NBR 6118
ECP 203
V1
2,01
2,01
0%
V2
2,45
2,51
2%
V3
2,36
2,36
0%
V4
2,01
2,01
0%
V5
2,45
2,51
2%
V6
2,36
2,36
0%
V7
2,01
2,01
0%
10
V8
2,45
2,51
2%
V9
3,02
3,52
17%
V10
2,01
2,01
0%
V11
2,45
3,02
23%
V12
3,02
3,52
17%
V13
2,01
2,01
0%
V14
2,45
3,02
23%
V15
3,02
3,52
17%
V1
3,93
4,71
20%
V2
3,93
3,93
0%
V3
4,91
5,50
12%
V4
3,93
4,71
20%
V5
3,93
4,02
2%
V6
4,91
5,50
12%
V7
3,93
4,71
20%
20
V8
3,93
4,02
2%
V9
4,91
5,50
12%
V10
3,93
4,71
20%
V11
3,93
4,02
2%
V12
4,91
5,50
12%
V13
3,93
4,71
20%
V14
3,93
4,71
20%
V15
4,91
5,50
12%
V1
4,71
4,91
4%
V2
6,14
6,28
2%
V3
6,14
6,14
0%
V4
4,71
4,91
4%
V5
6,14
6,28
2%
V6
6,14
6,28
2%
V7
4,71
4,91
4%
30
V8
6,14
7,36
20%
V9
6,14
6,28
2%
V10
4,71
4,91
4%
V11
6,14
7,36
20%
V12
6,14
6,28
2%
V13
4,71
4,91
4%
V14
6,03
7,36
22%
V15
6,03
7,36
22%
Fonte: Elaborado pelos autores.
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6 CONCLUSÕES
As normas NBR 6118 e ECP 203 são documentos utilizados para a realização
do dimensionamento de estruturas de concreto armado no Brasil e no Egito,
respectivamente. No presente estudo foi apresentado um detalhamento das
metodologias aplicadas por ambas as normas e realizado o dimensionamento
de 45 casos com diferentes características para exemplificar as diferenças. As
conclusões deste estudo comparativo são:
1. A ECP 203 diferencia o coeficiente de ponderação de cargas acidentais
para o ELU, resultando, para as situações propostas no presente estudo,
um

aumento

médio

nos

esforços

atuantes

na

estrutura

de,

aproximadamente, 3%.
2. A ECP 203 adota valores mais conservadores de redução da resistência
dos materiais utilizados na construção de vigas de concreto armado,
quando comparada com a NBR 6118, resultando em reduções no ELU
de, aproximadamente, 21% da resistência.
3. A metodologia da ECP 203 é mais conservadora quando comparada com
a da NBR 6118, resultando em um consumo de aço 10% maior para as
vigas analisadas.
4. O critério de utilização de armadura dupla em vigas da ECP 203 resultou,
para os casos propostos, em um número 4 vezes maior, devido aos
momentos fletor limite para utilização de armadura simples, pela NBR
6118, ser 44% maior.
5. Os critérios de cálculo apresentados para armadura negativa pela ECP
203, resultaram em valores muito maiores de reforço do que os propostos
pela metodologia da NBR 6118.
Para melhor exemplificar as diferenças entre as duas normas, trabalhos
futuros devem levar em consideração a utilização de diferentes bitolas nas barras
das armaduras.
Por fim, com relação à maior ductilidade observada no dimensionamento de
vigas isostáticas segundo a metodologia da ECP 203, e ao se avaliar a posição
geográfica do Egito, é possível inferir que esse aumento com relação ao método
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brasileiro pode estar ligado à atividade sísmica da região em que se encontra,
diferentemente do Brasil, que apresenta baixos níveis de sismicidade.
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