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Introdução: Para melhor funcionamento do aço foi necessário o desenvolvimento de
métodos que se dispõem de dois materiais para a ampliação das opções de projeto e
construção. Uma opção foi a criação do sistema misto de aço-concreto, uma junção do
perfil de aço com o concreto armado, formando uma ligação mista (QUEIROZ, et al.,
2012). As vigas mistas ( carbono-concreto e duplex-concreto) apresentam diferentes
propriedades mecânicas que devem ser analisadas ao se utilizar destes materiais e
apresentam grandes vantagens. Quando bem utilizadas, as vigas mistas trazem a obra
maior rapidez e liberdade no projeto arquitetônico. 
 Objetivo: A pesquisa realizada tem como objetivo o conhecimento das correlações
entre propriedades mecânicas de vigas mistas de aço duplex-concreto e aço
carbono-concreto por meio da utilização de software estatístico. Metodologia: Para o
alcance de resultados na revisão bibliográfica foram utilizados livros, artigos
científicos e demais literaturas sobre o aço na construção civil e suas propriedades
mecânicas. A NBR 8800 também foi consultada na pesquisa por se tratar de normas de
utilização do aço misto na construção civil. Foram realizados estudos para verificar
também as características de concretos.
Obteve-se conhecimento sobre estatística básica para, no prosseguimento, aplicar na
regressão dos valores de propriedades das vigas aço duplex-concreto e aço
carbono-concreto.
 Resultados: Conseguimos adquirir conhecimento sobre as propriedades mecânicas do
aço e defini-las com o auxilio de artigos científicos, identificando que estas têm
grandes vantagens construtivas. As propriedades que as vigas mistas adquirem
influenciam no seu uso na construção civil.
Tais propriedades fazem com que o as vigas mistas tragam a obra maior rapidez e
organização.
 Conclusão: Por meio da revisão bibliográfica observa-se que o aço apresenta diversas
propriedades mecânicas que devem ser levadas em consideração na fabricação de
componentes estruturais, sendo que para a viga mista o concreto irá trabalhar em
compressão e o aço em tração, oferecendo valores de cálculo para projetos de
construção civil.
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