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Introdução: O setor de construção civil busca constantemente alternativas que
contribuam com o desenvolvimento e evolução da área. O interesse é por materiais que
proporcione praticidade, aumento de resistência da estrutura, aumento da vida útil e
um menor custo beneficio. 
Buscando sempre por inovação este trabalho aborda a aplicação da armadura Murfor®
na composição da viga, sendo que a junção aço-concreto é bastante usual nas
construções por ser um sistema viável. A partir disso e analisando o conjunto de
vantagens que a armadura Murfor® oferece. Essa nova junção de matérias se destaca e
provoca interesse de sua aplicação na viga. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo
analisar a possibilidade de aplicação do Murfor® em uma viga, visando que haja um
aumento na resistência da estrutura e uma diminuição de fissuras na viga. Com isso,
caracterizar as vantagens da confecção das vigas concreto-Murfor® de acordo com as
suas características mecânicas.  Metodologia: Este trabalho foi realizado através de
normas e pesquisas bibliográficas, buscando um melhor entendimento sobre as
características mecânicas das vigas mistas e o Murfor®.
Após o estudo de cada material isoladamente, foi estudado a junção destes dois
materiais concreto-murfor®, e analisando as diversas situações em que uma viga é
submetida. As ações atuantes nas vigas podem ser distribuídas ou concentradas, e são
responsáveis pelo momento fletor. 
Segundo a NBR 6118 (2003), há alguns fatores que influência na fissuração das vigas
mista.  O que pode ser reduzido, pois a armadura Murfor® dificulta consideravelmente
o surgimento de fissuras quando aplicado. Resultados: A aplicação da armadura
Murfor em vigas, ainda é uma novidade, os resultados obtidos nessa pesquisa são
teóricos e foram concluídos através do estudo dos materiais analisados.
Foi analisado que concreto possui uma alta resistência quando submetido á uma força
de compressão. E que o Murfor® é uma armadura pré-fabricada de aço utilizado nas
juntas horizontais das alvenarias, e tem como objetivo, proporcionar um melhor
desempenho estrutural das alvenarias quando submetido a esforços de tração e
cisalhamento e também combater o processo de fissuração, proporcionando uma maior
vida útil e produtividade da construção. 
De acordo a NBR 6118 (2003), os principais fatores que influenciam na fissuração das
vigas mista são: o módulo de elasticidade, também denominado de módulo de
deformação, o carregamento ao qual a peça está submetida e a taxa de armadura à
tração.
Com isso nota-se que o concreto-aço quando analisados separadamente possuem
algumas deficiências em suas resistências, mas que a junção desses matérias ocasiona
uma melhor trabalhabilidade na viga, visando que a aplicação do Murfor® nas vigas
ira minimizar o surgimento de patologias como as fissuras, reduzir o  peso próprio e
reduzir o volume.
 Conclusão: Este trabalho mostrou que a aplicação do Murfor® em vigas, mesmo que
ainda não aplicado na pratica é interessante devido às vantagens que a armadura
Murfor® traz para a viga, além de amenizar a fissuração que é um dos problemas
encontrados com grande incidência nas construções.
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