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1. RESUMO 

Neste estudo experimental é comparado a abertura de fissuras entre duas vigas de 

concreto armado com dimensões semelhantes, porém, uma delas apresentando 

armadura de pele e a outra não. Uma vez que a NBR 6118:2014 de projeto de 

estruturas de concreto, no item 17.3.5.2.3 dispensa a utilização da armadura de pele 

em vigas com altura igual ou inferior a 60 cm de altura, e observando que também 

há ocorrência de abertura de fissuras em vigas com essa especificação, o objetivo 

desta pesquisa é observar o comportamento das vigas com 45 cm de altura ao 

serem submetidas às mesmas tensões de flexão e comparar os resultados obtidos 

do ensaio de ruptura. Sabendo que a armadura de pele ajuda a resistir às tensões 

quando posicionadas pouco acima do banzo tracionado, é possível diminuir o 

aparecimento da abertura de fissura, as quais além causar um desconforto visual 

podem desenvolver patologias graves como o contato do aço com o oxigênio, 

comprometendo o concreto e a estrutura. As vigas serão rompidas com um macaco 

hidráulico da Universidade Santa Cecília e, a partir deste ensaio, poderá ser 

analisada a necessidade da colocação da armadura de pele nas vigas em que a 

NBR 6118:2014 dispensa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nem todo o ferro composto em uma estrutura de concreto armado tem a função 

estrutural. Podemos citar, por exemplo, a armadura de pele, a qual tem a função 

somente de minimizar a fissuração no banzo tracionado, aumentando 

consequentemente a durabilidade da peça, porém sem interferir na capacidade de 

resistência da viga. A NBR 6118:2014 estabelece que vigas com altura superior a 60 

cm possuam a armadura de pele, portanto, na construção civil tem se observado que 

vigas com altura igual ou inferior a 60 cm também possuem uma ocorrência de 

fissuração.. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo é realizar estudos comparativos entre vigas com e sem armadura de pele, 

apresentando os benefícios da utilização de armadura de pele em vigas menores 

que 60 cm de altura e por conseguinte testar a veracidade da NBR 6118:2014 item 

17.3.5.2.3 sobre a dispensa do uso de armadura de pele em vigas menores ou 

iguais a 60 cm de altura. 

4. METODOLOGIA  

A dimensão definida das vigas para o ensaio foi de 3,00 metros de comprimento, 20 

centímetros de largura e 45 centímetros de altura. O método utilizado para a 

montagem das vigas para o estudo de caso segue conforme descrito na NBR 

6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

Na verificação da segurança de uma estrutura, são considerados também os 

carregamentos e ações que podem ocorrer durante toda a vida útil da peça, 

podendo ser, segundo a NBR 8681:2003, as ações, permanentes, que apresentam 

pequena variação durante toda a vida útil; Variáveis, que apresentam uma 

significativa variação durante a vida útil da estrutura; e Excepcional, que apresentam 

pequena probabilidade de ocorrer e/ou de curta duração. E os seguintes 

carregamentos: Normal, decorrente do uso previsto para construção; Especial, 

resultante de ações variáveis de natureza, onde os efeitos superam a intensidade do 

carregamento normal; e Excepcional recorrente da atuação de ações excepcionais 

que podem provocar efeitos catastróficos. As tensões ocorridas em uma viga de 

concreto armado podem ser por compressão e tração, as quais são distribuídas 

entre o banzo superior e inferior. Para a resistência das forças de tração liberadas 

pelo concreto, cabe às armaduras principais a absorção desses esforços. No caso 

das vigas que tenham almas longas, somente a armadura principal, localizada na 

face do banzo tracionado, não é suficiente para limitar as fissuras de flexão na alma, 

para tal ocorrência ser evitada, faz-se uso do artifício da armadura de pele. Para o 

dimensionamento da armadura de pele, também conhecida como armadura de 

costela, a NBR 6118:2014 considera 0,10% da área bruta da seção de concreto. 

Porém, devido à altura das vigas projetadas, para este estudo foi considerado 

apenas 0,05% da área bruta da seção de concreto conforme citado por Paulo 

Bastos, da UNESP (2017, p.27). Já as análises da abertura de fissura serão 

analisadas conforme Fusco (1930, p.209), onde a abertura da fissura medida na 

superfície de uma peça tem um valor máximo e que não poderão ser ultrapassados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para a produção do concreto para preenchimento das vigas foi utilizado o concreto 

mais comuns nas obras residenciais, o CP II F 32, ou seja, Cimento Portland 

composto com fíler. Não houve critério específico para a escolha do concreto, visto 

que a formação de fissuras, deformabilidade e resistência de uma estrutura de 

concreto armado são características que não são afetadas pelo tipo de cimento 

utilizado. A resistência do concreto característica definida para o projeto foi de 25 

Mpa, utilizando o traço 1:2:3 e fator água/cimento de 0,60. O concreto para 

preenchimento das vigas foi preparado utilizando a betoneira estacionária da própria 

Universidade Santa Cecília. As vigas foram concretadas em formas de madeira no 

dia 23/08/2018 no próprio Laboratório de Estruturas da Universidade Santa Cecília. 

Para cada viga foram moldados 2 corpos de prova com 10 centímetros de diâmetro 

e 20 centímetros de altura, seguindo as especificação de 2 camadas com 12 golpes 

para adensamento manual, conforme descrito na NBR 5738:2015 Concreto – 

Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. 
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