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Introdução: A utilização das vigas mistas nas construções modernas seguramente é
uma alternativa duradoura e competitiva na construção civil, visto que permite maior
facilidade e rapidez de execução sem que haja aumentos consideráveis no custo final
da obra. Porém quando as vigas são submetidas a altas temperaturas, como em um
incêndio, por exemplo, as propriedades mecânicas sofrem alterações causando a
redução da resistência e rigidez do sistema misto, podendo gerar grandes desastres.
Objetivo: Apresentar um estudo referente à exposição das vigas mistas aço-concreto
quando submetidas a ambientes de altas temperaturas. É dado enfoque ao
comportamento mecânico das vigas mistas constituídas de aço CA-50 e concreto. 
Metodologia: Foi realizado um estudo bibliográfico para compreender melhor a
eficiência das vigas mistas aço CA-50 – concreto quando estas são submetidas a
ambientes de elevadas temperaturas. A parte experimental foi dividida em duas partes.
A primeira etapa foi realizada a caracterização do concreto a ser utilizado quanto a sua
resistência a compressão. Já na segunda etapa tem-se como foco principal o
comportamento mecânico da viga mista em relação à resistência à flexão, com adição
de temperatura (300ºC e 600ºC) e sem adição de temperatura.  Resultados: Segundo
pesquisas realizadas, a eficiência da viga mista para resistir esforços de flexão está
associada a alguns fatores, como tipo de aço da viga, existência ou não de
escoramento, largura efetiva da laje, interação entre viga e laje. Dentre os fatores
mencionados, destaca-se o aspecto da interação entre a viga e a laje, assegurado por
meio de conectores de cisalhamento soldados à mesa superior da viga de aço. Quanto a
caracterização do concreto a resistência a compressão, utilizando o traço 1 : 1,72 : 2.7 :
0,57, dosado de acordo com a ABCP, obteve-se 30,25 MPa de resistência à
compressão, valor este que atende aos requisitos necessários para as vigas. As vigas
mistas as quais foram submetidas a tratamento térmico e posteriormente caracterizadas
quanto à resistência a flexão, os resultados dos ensaios de flexão mostraram que, para
as vigas mistas que receberam ataque térmico a 300ºC, estas mantiveram quase 46%
da resistência inicial. Para as vigas mistas que receberam ataque térmico a 600ºC, estas
mantiveram apenas 23% da resistência inicial. Conclusão: Diversos fenômenos físicos
ocorreram nos corpos-de-prova das vigas mistas quando são aquecidos a altas
temperaturas. Quando aquecidas à 300ºC verificou-se que as fissuras superficiais
tornaram-se destacadamente aparentes com relativa perda de aderência. A 600ºC
observou-se uma fragmentação do material com grande perda de aderência entre o aço
e o concreto.
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