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Introdução: Desde os tempos mais remotos, a história da construção apresenta uma
evolução da interação aço-concreto ampliando a gama de soluções em concreto
armado e aço, o que permite atender aos novos desafios que o mercado impõe e dar
maior liberdade aos arquitetos e engenheiros. A combinação ideal desses dois
materiais, compondo um único sistema estrutural em que haja um proveito ótimo de
ambas as características, reforça a limitação de suas propriedades mecânicas. À vista
disso, as vigas mistas são projetadas principalmente para que o aço trabalhe em tração
e o concreto em compressão. Objetivo: Investigar a correlação entre o efeito das
propriedades mecânicas de tração e compressão na interação aço-concreto.
Metodologia: O método de investigação científica utilizado foi o levantamento
bibliográfico, tomando-se por base o que já foi publicado em relação ao tema a fim de
determinar a correlação existente entre os tipos de esforços mecânicos. E por fim
garantir conhecimentos capazes de embasar pesquisas futuras de vigas mistas
aço-concreto. Resultados: O estudo indicou a existência da relação das propriedades
mecânicas do aço-concreto. Contudo, vários fatores precisarão ser considerados para
verificar a eficiência destes elementos pela junção aço-concreto.A partir da
deformação, toda superfície na interface fica sujeita a diferentes tensões e cada
elemento suporta sua parcela de carga individualmente. A face superior da viga se
encurta por apresentar forças de compressão à medida que a face inferior da laje de
concreto é alongada por forças de tração, ocasionando assim a flexão. Em contra
partida surgem os conectores de cisalhamento influenciando largamente no
comportamento estrutural da viga mista, pois garantem o trabalho conjunto da seção e
resistem à movimentação horizontal e vertical entre os materiais. Permitindo assim a
completa compactação do concreto e o melhor desempenho de ambos.
 Conclusão: A partir do estudo feito conclui-se que há um efeito das propriedades
mecânicas de tração e compressão na interação aço-concreto, e que este por sua vez
acarreta reações como flexão e cisalhamento. Entretanto observou-se a importância de
se considerar a existência de outras características e singularidades dessa junção.
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