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RESUMO 
 
 
 

Em Março de 2004 entrou em vigor a nova versão da norma brasileira para projeto de 

estruturas de concreto, a NBR 6118(2003), substituindo sua antecessora que estava em vigor 

desde 1978. Dentre os novos conceitos apresentados, os de maior impacto no meio técnico 

estão relacionados à questão da durabilidade das estruturas de concreto. Assim o presente 

trabalho pretende avaliar a magnitude destas alterações, com ênfase à análise de custos, que 

ocorrem devido à aplicação dos novos conceitos normativos no Projeto estrutural de três 

edifícios de concreto armado de alturas variadas. Desta forma, será avaliado o impacto 

econômico sobre o Projeto dos edifícios, para valores de cobrimentos de concreto relativos as 

classes de agressividade ambiental CAA=II e CAA=III, a influência nos custos das estruturas, 

do valor da resistência à compressão do concreto fck, as vantagens da utilização dos modelos I 

e II para o cálculo das armaduras de cisalhamento de vigas. Também serão abordados o 

Projeto dos pilares com os novos critérios do momento mínimo de 1ª ordem e imperfeições 

geométricas locais, a ordem de grandeza dos esforços devidos ao desaprumo frente aos 

esforços devidos ao vento, e finalmente o  impacto no custo global das estruturas dos 

edifícios, quando dimensionados segundo os critérios presentes na NBR-6118(1978) e NBR-

6118(2003). 

Os resultados mostraram que, apesar do maior volume de concreto nos projetos de 

acordo com a NBR 6118(2003), a quantidade de aço foi reduzida, principalmente nos pilares, 

em relação a NBR 6118(1978). A diferença entre os custos finais das estruturas foi a favor da 

NBR 6118(2003).  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

In March of 2004 the new version of the Brazilian Code for design of concrete structures, the 

NBR 6118(2003), has replaced its predecessor the NBR 6118(1978).  Amongst the new 

presented concepts, the greatest impact is related to the question of the durability of the 

concrete structures. The present work evaluates the influence of the new normative criteria, 

with emphasis to the analysis of costs, in the structural design of three buildings of 

reinforced concrete of varied heights. The influence in the costs of the structures is analyzed, 

when designed in the different exposure classes related environmental conditions II and III, 

of the value adopted for the compressive resistance fck, of the use of models I and II for the 

calculation of the reinforcement of shear of beams, of the influence of the design of them 

columns with the new criteria of the minimum moment of first local order and geometric 

imperfections.  Finally, it has been  compared the global costs of the structures of the three 

buildings when designed according to criteria of NBR-6118(1978) and NBR-6118(2003).  

The results had mainly shown that, despite the increase in concrete volume in accordance 

with the NBR 6118(2003), the amount of steel was reduced, in them columns, in relation the 

NBR 6118(1978). The difference in final costs of the structures was favorable to the NBR 

6118(1978), but it can be considered relatively low, in comparison with the increasing 

quality and durability proportioned by the adoption the NBR 6118(2003). 
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