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Introdução: O aço é muito utilizado no setor da construção civil e sua aplicação tem
destaque em vigas mistas (duplex-concreto e carbono-concreto). As vigas mistas são
consideradas um sistema composto por um componente de aço que suporta uma laje de
concreto e está ligada a ela por conectores de cisalhamento. 
As vigas aço-concreto têm várias vantagens, mas para aproveitá-las ao máximo é
necessária uma série de estudos de suas propriedades mecânicas e o que elas
influenciam no rendimento em cada uma das situações de aplicação, para ter ciência
em quais ambientes o uso delas convém. Objetivo: A pesquisa tem por objetivo
analisar e comparar os dados das propriedades mecânicas das vigas de aço-concreto
através de softwares estatísticos e, com isso, determinar a existência de correlação
entre as vigas de aço duplex-concreto e aço carbono-concreto. Metodologia: Foi feita
uma revisão bibliográfica, para expandir o conhecimento sobre a área de vigas mistas
de aço-concreto, estudo de estatística para, posteriormente, fazer a comparação dos
dados e procurar possíveis curvas de tendência.
Foram buscadas também informações das propriedades mecânicas avaliadas em
projeto, sendo: alongamento (ductilidade); elasticidade e resistência à flexão.
Resultados: Foi possível identificar e conceituar viga mista de aço-concreto
verificando as suas vantagens sobre outros elementos da construção. Estas vantagens
são, por exemplo, permitir grandes vãos, apresentar elevada resistência ao fogo e
excelentes condições em relação à poluição urbana, às taxas de umidade elevadas, à
presença de neblina e proximidade do mar. Observa-se que cada uma de suas
propriedades influencia no rendimento destas vigas. 
As situações de indicação das vigas mistas são em pontes, edifícios e grandes
estruturas. Conclusão: Para melhor aproveitamento dos recursos do aço-concreto é
necessária uma série de estudos para definir as propriedades mecânicas que
influenciam no seu comportamento. Este estudo apresenta um indicativo das
aplicações das vigas mistas e das propriedades dos materiais que a compõe.
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