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Resumo 
 

O trabalho consiste na análise dos resultados obtidos no dimensionamento da armadura 
transversal de um elemento de viga padrão, seguindo os critérios da NBR 6118:2014, 
do fib Model Code 2010, da CSA A23.3-04, da ACI 318M-14 e do Eurocode 2. As 
áreas de armadura transversal obtidas, juntamente com as propriedades do elemento de 
viga definido, são inseridas no RESPONSE2000, programa desenvolvido por BENTZ e 
COLLINS (2001), que analisa os resultados seccionais de uma viga, com base na Teoria 
do Campo de Compressão Modificada, MCFT (Modified Compression Field Theory). 
Foram definidas três áreas de armadura longitudinal. No primeiro caso a armadura 
definida se refere ao momento máximo suportado pelo concreto, sem a presença de 
armadura de compressão. O segundo caso possui área de armadura longitudinal 
equivalente a armadura mínima definida pela NBR 6118:2014. A área obtida no terceiro 
caso consiste na armadura necessária para resistir à média dos momentos resistentes do 
primeiro e segundo caso. Para cada área de armadura longitudinal calculada foram 
criados dez casos de carregamento com interação entre momento fletor e esforço 
cortante, fazendo-se variações na porcentagem do momento máximo suportado pela 
armadura longitudinal e aplicando o esforço cortante necessário para manter constante a 
força de tração na armadura longitudinal. Os resultados do RESPONSE2000 são 
apresentados por meio de tabelas que contém as tensões das armaduras longitudinal e 
transversal em cada caso de carregamento analisado e a inclinação de biela média ao 
longo da seção. Nos casos em que o RESPONSE2000 identificou algum tipo de ruptura, 
foram elaborados diagramas de interação M-V e calculada a relação entre o cortante 
solicitante e o cortante máximo resistido no dimensionamento de cada norma ou código. 
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Introdução  

 
O comportamento de peças de concreto armado quando submetidas à solicitações de 
cisalhamento é objeto de estudo por décadas, dando origem a diversas teorias e modelos 
que visam compreender e reproduzir numericamente os resultados obtidos em ensaios 
de laboratório. A complexidade que envolve este comportamento se deve aos 
fenômenos que ocorrem no concreto armado quando solicitado por esforços tangenciais 
e normais e ao comportamento não-linear dos materiais empregados. 

O primeiro modelo idealizado, apresentado nos estudos de RITTER (1899) e 
MӦRSCH (1909), para o cálculo da resistência ao cisalhamento no concreto armado, é 



 

 

denominado modelo da treliça clássica e consiste na analogia entre o comportamento da 
viga e o de uma treliça isostática. A este modelo foram incorporadas diversas 
modificações, com base em novos estudos e pesquisas elaborados ao longo dos anos. 
Desta forma o modelo de treliça é utilizado em normas conceituadas até os dias atuais, 
como na NBR6118:2014, que utiliza este modelo incorporando a contribuição de 
mecanismos secundários de resistência ao cisalhamento, e no Eurocode 2 (2004). 

A partir do modelo de treliça generalizado, foi desenvolvida a teoria do painel 
fissurado, que considera a variação do ângulo da biela ao longo da altura da viga, 
permitindo a obtenção de resultados mais precisos e detalhados. Com base neste modelo 
surgiu o Método da Seção Equivalente, idealizado por DIAZ (1980), e a Teoria do 
Campo de Compressão, idealizado por COLLINS e MITCHELL (1974). 

O Método da Seção Equivalente propõe adaptações ao dimensionamento usual e 
possibilita determinar o fluxo de cisalhamento ao longo da altura de uma seção, porém 
sem considerar a compatibilidade de deformações em sua formulação. 

A Teoria do Campo de Compressão foi desenvolvida com base em um programa 
experimental extensivo. Consiste em um modelo de elementos de concreto armado, 
aplicando relações de equilíbrio, de compatibilidade e as relações tensão-deformação 
dos materiais que compõem o elemento. 

Após os estudos realizados por VECCHIO e COLLINS (1986) e BHIDE (1986), a 
Teoria do Campo de Compressão sofisticou-se, aprimorando as equações constitutivas e 
incorporando na teoria as tensões de tração que existem entre as fissuras. Com estas 
modificações a teoria passa a ser denominada como Teoria do Campo de Compressão 
Modificada (MCFT - Modified Compression Field Theory). 

A MCFT é considerada a teoria mais precisa na análise da resistência ao 
cisalhamento de elementos de concreto armado. Porém, devido ao seu alto grau de 
complexidade, a sua utilização na prática é inviável sem a utilização de simplificações 
que sacrificam a precisão dos resultados. Para suprir esta necessidade e viabilizar a 
utilização na prática da MCFT, BENTZ e colaboradores desenvolveram o software 
RESPONSE2000 (2001), que analisa seccionalmente elementos de vigas e colunas 
sujeitas a combinações de esforço axial, cortante e momento fletor, com base na MCFT. 

Devido aos riscos que envolvem a ruptura de forma abrupta de um elemento mal 
dimensionado ao cisalhamento, é de grande relevância o desenvolvimento de estudos 
que analisam e validam a segurança dos critérios de dimensionamento adotados nas 
normas e códigos utilizados na prática. 

Este artigo tem o intuito de analisar os critérios definidos em diversas normas 
internacionais. A metodologia da pesquisa toma como base o dimensionamento de uma 
viga padrão em diversos casos de carregamento, tomando como padrão de referência os 
resultados obtidos utilizando a MCFT, através do software RESPONSE2000. 

 
Metodologia 

 
Com o intuito de comparar o dimensionamento ao cortante das diversas normas aqui 
consideradas, foi aplicada uma metodologia que consiste em se calcular a armadura 
transversal de um elemento de viga padronizado submetido a diversos casos de 
carregamento, conforme os critérios de cada uma das normas ou códigos, e analisar os 
resultados das armaduras obtidas comparando-as com as determinadas utilizando a 



 

 

Teoria do Campo de Compressão Modificada por meio da modelagem no programa 
RESPONSE2000. 

Em cada caso de carregamento são utilizados os respectivos critérios de 
dimensionamento de armadura transversal e de dimensionamento à flexão, e respeitados 
os respectivos critérios de armadura mínima e resistência máxima do concreto à 
compressão diagonal.  

O ângulo da biela, θ, foi arbitrado no dimensionamento segundo a NBR 6118:2014, 
Modelos de Cálculo I e II, a ACI 318M-14 e o Eurocode 2 como 45°. Nos 
dimensionamentos segundo a CSA A23.3-04 e fib Model Code 2010 (adotado o nível 
de aproximação III), o ângulo da biela é calculado conforme formulação destas normas. 

Foram adotados no estudo uma geometria e materiais para o elemento de viga 
analisado condizentes com estruturas usuais. O elemento de viga utilizado possui seção 
retangular com 30 cm de largura e 80 cm de altura. O cobrimento de armadura adotado 
é de 2,5 cm. O valor adotado para altura útil, �, é de 70 cm. 

O concreto utilizado no elemento de viga é o C25 (fck = 25MPa). Para permitir uma 
comparação mais precisa foi adotado o mesmo coeficiente de minoração da resistência 
do concreto para todas as normas e códigos, γc = 1,4. 

Para a definição da resistência do concreto no programa RESPONSE2000, foi 
inserida no modelo uma curva base segmental utilizando os fatores de redução de 
resistência. Os valores utilizados na curva até a deformação específica de encurtamento 
do concreto no início do patamar plástico,	ε��, são obtidos com a equação (1). Após 
atingir o patamar plástico, o valor da tensão no concreto, σ�, permanece constante até 
atingir a deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura, ε��. 

 

σ� � 0,85 ∙ f�� ∙ �1 � �1 � ε�
ε���

�
� (1) 

 
Seguindo os critérios da NBR 6118:2014 para concretos de classes até C50, o valor 

adotado para n é 2, e para ε�� e ε��,  2,0 mm/m e 3,5 mm/m, respectivamente. A Tabela 
1 apresenta os valores obtidos e utilizados na curva tensão-deformação. 

 
Tabela 1 – Valores da curva tensão-deformação 

mm/m MPa 
0,2 2,88 
0,4 5,46 
0,6 7,74 
0,8 9,71 

mm/m MPa 
1,0 11,38 
1,2 12,75 
1,4 13,81 
1,6 14,57 

mm/m MPa 
1,8 15,03 
2,0 15,18 
3,5 15,18 

 

A dimensão característica do agregado graúdo utilizado, a, é 10 mm. A resistência 
do concreto à tração média, fct,m, foi definida seguindo os critérios da NBR6118:2014, 
que utiliza a equação (2) para concretos de classes até C50. 

 

���,� � 0,3 ∙ f���/� (2) 
 

 



 

 

Portanto o valor utilizado no programa RESPONSE2000 referente à resistência à 
tração do concreto é de 2,56 MPa. O espaçamento entre as fissuras do concreto, 
utilizado no desenvolvimento da MCFT e no programa RESPONSE2000, é calculado 
de forma automática pelo RESPONSE2000. 

O aço adotado nas armaduras do modelo é da classe CA-50 (fyk = 500MPa) e o 
coeficiente de minoração utilizado γf será igual a 1,15. Dessa forma a tensão de 
escoamento de cálculo utilizada será de fyd = 435 MPa. O patamar de escoamento do aço 
de classe CA-50 ocorre a partir da deformação de 2,07 mm/m até 10 mm/m. 

A armadura transversal será composta por estribos com duas pernas, verticais       
(α = 90°) e a armadura longitudinal será considerada como tendo a área exata calculada 
no dimensionamento. 

O critério para a definição dos casos de carregamento consiste na variação das 
cargas aplicadas a partir de três áreas distintas de armadura longitudinal. 

No primeiro caso é calculada a armadura necessária para o momento máximo 
suportado pela viga, sem que haja ruptura do elemento por esmagamento do concreto e 
sem armadura longitudinal de compressão. No segundo caso é utilizada a armadura 
longitudinal mínima prevista na NBR6118:2014. O terceiro e último caso possui a área 
de armadura longitudinal necessária para resistir à média entre os momentos resistidos 
pelas áreas de armadura calculadas no primeiro e segundo caso. 

O dimensionamento das áreas de armaduras longitudinais será realizado por meio 
do método de bielas e tirantes, no qual é utilizada uma treliça com ângulo da biela fixo 
em 45°. 

Após a definição das três áreas de armadura longitudinal base, foram criados dez 
casos de carregamento para cada área de armadura longitudinal calculada, com 
interação de momento fletor e cortante, elaborando variações na porcentagem de 
momento e aplicando um cortante de forma a manter constante a força de tração na 
armadura longitudinal. Para a definição dos valores de cortante em cada caso foi 
utilizada a equação (3).  

 

V �,!á# � �F �,�%& �M �
z � ∙ � 2

cot θ � cot α� (3) 

 
Aplicando a metodologia descrita anteriormente obtém-se os resultados 

apresentados na Tabela 2. Nesta mesma tabela são definidos os casos de carregamento 
com armadura longitudinal máxima. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabela 2 – Casos de carregamento 

 

Caso 
Momento 
máximo 

Fator 
Momento 
(kN.m) 

Fsd (kN) As (cm²) 
Cortante 

(kN) 

1-1 

839,7 

100% 839,7 

1332,9 36,86 

0 
1-2 90% 755,8 266,6 
1-3 80% 671,8 533,2 
1-4 70% 587,8 799,8 
1-5 60% 503,8 1066,3 
1-6 50% 419,9 1332,9 
1-7 40% 335,9 1599,5 
1-8 30% 251,9 1866,1 
1-9 20% 167,9 2132,7 
1-10 10% 84,0 2399,3 
2-1 

473,4 

100% 473,4 

751,4 17,69 

0 
2-2 90% 426,0 150,3 
2-3 80% 378,7 300,6 
2-4 70% 331,4 450,8 
2-5 60% 284,0 601,1 
2-6 50% 236,7 751,4 
2-7 40% 189,3 901,7 
2-8 30% 142,0 1051,9 
2-9 20% 94,7 1202,2 
2-10 10% 47,3 1352,5 
3-1 

107,0 

100% 107,0 

169,8 3,60 

0 
3-2 90% 96,3 34,0 
3-3 80% 85,6 67,9 
3-4 70% 74,9 101,9 
3-5 60% 64,2 135,9 
3-6 50% 53,5 169,8 
3-7 40% 42,8 203,8 
3-8 30% 32,1 237,8 
3-9 20% 21,4 271,7 
3-10 10% 10,7 305,7 

 



 

 

Será apresentado, para cada caso de carregamento, o dimensionamento da armadura 
transversal atendendo aos códigos e normas apresentados. Posteriormente serão 
analisados os esforços no elemento por meio do RESPONSE2000. 

Com o auxílio de planilha desenvolvida no Microsoft Excel, foi dimensionada a 
armadura transversal para os diversos casos de carregamento. As áreas de armadura 
transversal obtidas, o ângulo da biela adotado e a solicitação máxima de compressão 
resistida pela diagonal do concreto estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Dimensionamento pela NBR 6118 MCI e MCII e fib Model Code 

 

 

 
 

Caso 
NBR - MC I NBR - MC II fib Code 

Ast 
(cm²/m) 

θ (°) Vrd (kN) 
Ast 

(cm²/m) 
θ (°) Vrd (kN) 

Ast 
(cm²/m) 

θ (°) Vrd (kN) 

1-1 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 28,6 780,3 
1-2 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 31,0 819,8 
1-3 13,57 45,0 911,3 16,49 45,0 911,3 12,35 34,1 861,4 
1-4 23,30 45,0 911,3 28,32 45,0 911,3 22,60 38,0 900,8 
2-1 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 30,1 805,6 
2-2 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 32,6 841,9 
2-3 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 35,6 879,0 
2-4 11,80 45,0 911,3 12,84 45,0 911,3 12,59 39,6 911,9 
2-5 16,05 45,0 911,3 19,50 45,0 911,3 21,21 45,0 928,1 
2-6 21,53 45,0 911,3 26,17 45,0 911,3 27,11 45,0 928,1 
2-7 27,02 45,0 911,3 32,84 45,0 911,3 32,88 45,0 928,1 
3-1 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 31,2 822,8 
3-2 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 33,7 857,5 
3-3 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 36,9 891,4 
3-4 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 41,0 919,1 
3-5 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 45,0 928,1 
3-6 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 45,0 928,1 
3-7 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 45,0 928,1 
3-8 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 8,00 45,0 928,1 
3-9 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 9,50 45,0 928,1 
3-10 11,80 45,0 911,3 11,80 45,0 911,3 10,96 45,0 928,1 

 



 

 

 
Tabela 4 – Dimensionamento por CSA A23.3-04, ACI 318M-14 e Eurocode 2 

 
Nos casos em que as células da planilha estão preenchidas com a cor cinza escura, a 

força cortante solicitante é maior do que a força cortante máxima permitida pelo código 
ou norma analisado. Os casos 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 2-8, 2-9 e 2-10 apresentaram 
força cortante solicitante superior ao limite máximo de todas as normas analisadas. As 
células preenchidas com a cor laranja destacam a menor área de armadura transversal 
obtida considerando o dimensionamento segundo o fib Model Code 2019, a CSA 
A23.3-04, a ACI 318M-14 e o Eurocode 2.   

A armadura transversal dos três casos de dimensionamento destacados serão 
inseridas no RESPONSE2000, com as propriedades definidas e o carregamento de cada 
caso de carregamento. Serão extraídos do RESPONSE2000 os valores da tensão na 
armadura transversal e longitudinal e o ângulo médio da biela. 

Nos casos que apresentam um asterisco (*), foi necessário reduzir o esforço 
solicitante para não ser considerada a ruptura no RESPONSE2000. Como os ajustes na 
solicitação foram inferiores a 5%, os dimensionamentos não serão desconsiderados, 
umas vez que este nível de erro pode ocorrer devido ao modelo matemático utilizado 
pelo programa ou por aproximações durante o cálculo. 

Caso 
CSA A23.3-04 ACI 318M-14 Eurocode 2 

Ast 
(cm²/m) 

θ (°) Vrd (kN) 
Ast 

(cm²/m) 
θ (°) Vrd (kN) 

Ast 

(cm²/m) 
θ (°) Vrd (kN) 

1-1 1,80 35,0 759,4 0,00 45,0 653,6 2,40 45,0 1012,5 
1-2 4,76 36,7 759,4 4,84 45,0 653,6 9,73 45,0 1012,5 
1-3 13,38 38,8 759,4 14,58 45,0 653,6 19,46 45,0 1012,5 
1-4             29,20 45,0 1012,5 
2-1 1,80 36,1 759,4 0,00 45,0 653,6 2,40 45,0 1012,5 
2-2 1,87 37,8 759,4 1,86 45,0 653,6 5,49 45,0 1012,5 
2-3 6,97 39,9 759,4 6,09 45,0 653,6 10,97 45,0 1012,5 
2-4 13,13 42,7 759,4 11,57 45,0 653,6 16,46 45,0 1012,5 
2-5 20,08 45,0 759,4 17,06 45,0 653,6 21,95 45,0 1012,5 
2-6 25,92 45,0 759,4       27,43 45,0 1012,5 
2-7             32,92 45,0 1012,5 
3-1 1,80 36,9 759,4 0,00 45,0 653,6 2,40 45,0 1012,5 
3-2 1,80 38,6 759,4 0,00 45,0 653,6 2,40 45,0 1012,5 
3-3 1,80 40,8 759,4 1,86 45,0 653,6 2,48 45,0 1012,5 
3-4 1,80 43,7 759,4 1,86 45,0 653,6 3,72 45,0 1012,5 
3-5 3,17 45,0 759,4 1,86 45,0 653,6 4,96 45,0 1012,5 
3-6 4,75 45,0 759,4 1,86 45,0 653,6 6,20 45,0 1012,5 
3-7 6,31 45,0 759,4 2,55 45,0 653,6 7,44 45,0 1012,5 
3-8 7,85 45,0 759,4 3,79 45,0 653,6 8,68 45,0 1012,5 
3-9 9,38 45,0 759,4 5,03 45,0 653,6 9,92 45,0 1012,5 
3-10 10,90 45,0 759,4 6,27 45,0 653,6 11,16 45,0 1012,5 

 



 

 

Tabela 5 – Resultados obtidos no RESPONSE2000 

 



 

 

Não houve uma grande variação entre as taxas de utilização da armadura 
longitudinal, quando comparado os resultados de cada norma. Os gráficos com área da 
armadura transversal e taxa de utilização das mesmas, por caso de carregamento e 
critério de dimensionamento, são dados na Figura 1. 

 
Figura 1 – Área de armadura transversal e taxa de utilização por caso.

 
 
Os casos de carregamento 1-2, 1-3, 2-2, 2-3, 2-6 e 2-7 apresentaram ruptura no 

RESPONSE2000 em pelo menos um dos três casos de dimensionamento (NBR 
6118:2014 MCI, NBR6118:2014 MCII e o caso com menor armadura transversal entre 
os demais). 

Nestes casos são gerados, por meio do RESPONSE2000, os diagramas de interação 
de esforço cortante e momento fletor e obtido o cortante máximo resistido para os 
momentos solicitantes de cada caso de carregamento em cada norma. Com os diagramas 
é possível fazer uma comparação da resistência entre as armaduras transversais obtidas 
em cada dimensionamento. O cortante máximo obtido na interação M-V, assim como a 
proporção entre a força cortante do casos analisados e o máximo resistido pelo 
dimensionamento de cada norma, estão descritos na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Comparativo de resistência ao cortante – Vsd/Vmáx 

Caso Vd 

NBR - MC I NBR - MC II 
fib Model 

Code 
CSA  

A23.3-04 
ACI  

318M-14 
Eurocode 2 

Vmáx 
Vd/ 
Vmáx 

Vmáx 
Vd/ 
Vmáx 

Vmáx 
Vd/ 
Vmáx 

Vmáx 
Vd/ 
Vmáx 

Vmáx 
Vd/ 
Vmáx 

Vmáx 
Vd/ 
Vmáx 

1-2 266,6 321,5 0,83 321,5 0,83 222,3 1,2 161 1,66 161,0 1,66 277,3 0,96 

1-3 533,2 462,6 1,15 527,6 1,00 427,8 1,25 458,7 1,16 481,2 1,11 581,2 0,92 

2-2 150,3 271,1 0,55 271,1 0,55 233,2 0,64 106,8 1,41 73,3 2,05 192,4 0,78 

2-3 300,6 311,7 0,96 311,7 0,96 260,5 1,15 245,8 1,22 230,8 1,30 300 1,00 

2-6 751,4 623,8 1,2 675,9 1,11 695,1 1,08 672,4 1,12 - - 697,7 1,08 

2-7 901,7 604,7 1,49 628,2 1,44 629,1 1,43 - - - - 629,1 1,43 
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Conclusões 
 

Os resultados obtidos a partir da metodologia proposta evidenciaram alguns aspectos 
bastante interessantes durante a comparação dos critérios das normas. Nos casos em que 
foi necessária armadura transversal maior que a mínima, prevista pela norma respectiva, 
o Eurocode 2 apresentou os resultados mais conservadores. Este fato é justificado por 
não ser considerada a parcela de resistência ao cortante do concreto nesta norma. 

Uma interessante constatação no comparativo entre os critérios normativos é a 
variação entre a armadura mínima exigida nas normas. A armadura transversal mínima 
prevista na NBR 6118:2014 é consideravelmente superior à exigida pelas demais 
normas. Das normas analisadas, a única que permite o dimensionamento de vigas sem 
armadura transversal é a ACI 318M-14. Porém, porém nestes casos deve ser atendido o 
requisito de força cortante solicitante inferior à metade do cortante resistido pelo 
concreto. Caso não se atenda a este requisito, a norma exigirá uma armadura transversal 
mínima.  

Nos casos de carregamento 1-1, 1-4, 2-1, 2-4, 2-5, 3-1, 3-2, 3-3 ,3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 
3-8, 3-9 e 3-10, onde não houve ruptura segundo os critérios do RESPONSE2000, a 
armadura transversal adotada segundo os critérios da NBR 6118:2014 – MCII foi maior 
em todos os casos, quando comparada com a armadura transversal adotada na 
NBR6118:2014 – MCI e da menor armadura transversal adotada dentre as demais 
normas. Nos grupos 3 de casos de carregamento, a armadura transversal adotada 
segundo os critérios da NBR6118:2014 – MCI e MCII foi consideravelmente maior 
devido ao valor da armadura mínima normativa. 

Não foram constatadas variações significativas entre as taxas de utilização da 
armadura longitudinal quando comparados os resultados obtidos no RESPONSE2000. 

O RESPONSE2000 apontou falha no dimensionamento nos casos 1-2, 1-3, 2-2, 2-
3, 2-6 e 2-7, totalizando seis casos. As normas ACI 318M-14 e CSA A23.3-04 
apresentaram cortantes resistentes inferiores ao cortante solicitante em todos os casos 
em que não houve esmagamento da biela, sendo que no caso 2-2 a proporção de 
cortante solicitante e resistente chegou a 205% no dimensionamento pela                  
ACI 318M-14. Pelo fib, a proporção de cortante solicitante e resistente foi maior do que 
1,00 em todos os casos, com a exceção do caso 2-2. 

O Eurocode 2 e NBR6118:2014 – MCII apresentaram Vs/Vr menor ou igual a 1,00 
nos casos 1-2, 1-3, 2-2 e 2-3. O MCI apresentou resultados semelhantes ao do MCII, 
com exceção do resultado do caso 1-3, em que o MCI apresentou Vs/Vr igual a 1,15. 

Para os casos 2-6 e 2-7 todas as normas que permitiram o dimensionamento e não 
foram limitados ao cortante máximo para evitar o esmagamento da biela comprimida 
apresentaram resultados insatisfatórios. 

Logo, para estes casos expostos no trabalho, o limite de cortante máximo da ACI 
318M-14 se mostrou o mais coerente. O dimensionamento da armadura transversal do 
Eurocode 2 e da NBR6118:2014 – MCII foram validados em todos os casos, com 
exceção dos casos 2-6 e 2-7 que estão acima do cortante máximo permitido pela ACI 
318M-14. 

Com base nos resultados apresentados, fica evidenciado que o Eurocode 2 se 
mostrou a norma mais conservadora mesmo com uma armadura mínima 
consideravelmente menor que a da NBR6118:2014.  
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