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Introdução: A composição de elementos estruturais a partir da combinação do aço e do
concreto vem aumentando exponencialmente na construção civil. O presente projeto
visa o estudo dessas estruturas mistas, de aço duplex e concreto, em situações de
incêndio a fim de determinar, com base nas normas da ABNT, as melhores condições a
serem atendidas por esses elementos estruturais, para que, em situação de incêndio,
não haja o colapso estrutural. Por isso, é de extrema importância estudar o
comportamento do aço e do concreto frente às altas temperaturas e, consequentemente,
a resistência e rigidez destes quando submetidos a essa condição. Objetivo: Este
projeto tem como objetivo avaliar as propriedades mecânicas e as características das
vigas mistas de aço-concreto frente às altas temperaturas provenientes de incêndio.
Metodologia: Inicialmente foi feito o levantamento bibliográfico, por meio de artigos e
algumas normas da ABNT, sobre as vigas mistas, o aço duplex e o concreto. As
propriedades e aplicações de cada material na Engenharia Civil também foram
estudadas. Como nesse projeto os elementos estruturais serão submetidos a ensaios que
simulem situações de incêndio, a consulta a normas relacionadas a esse tema, como a
ABNT NBR 14432:2001 “Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios em situação de incêndio”, foi necessária.  Resultados: As vigas
mistas, originadas da junção do concreto e do aço, neste caso duplex, estão cada vez
mais presentes no ramo da Construção Civil. Isso se dá pelas vantagens oferecidas por
ambos os materiais, como boa resistência mecânica às altas temperaturas e aos
esforços de tração e flexão e, também, pela considerável resistência à corrosão. 
O aço duplex, constituído basicamente da mistura de ferrita e austenita, tem sido
utilizado cada vez mais, principalmente por apresentar boa resistência à corrosão e
elevada resistência mecânica quando comparado ao aço de qualidade austenítica, por
exemplo. E, além disso, os custos econômicos são menores quando comparado aos
demais aços.
Já o concreto, resultante da mistura controlada de água, aglomerante (cimento) e
agregado (pedra e areia), é basicamente um dos elementos mais importantes na
Construção Civil. Com elevada resistência à compressão, este material trabalha em
perfeita harmonia com o aço, que apresenta boa resistência à tração. Sendo assim, a
união de ambos os materiais é altamente recomendável.
 Conclusão: Baseado no estudo realizado, conclui-se que as vigas mistas em aço
duplex e concreto possuem propriedades que conferem a ela elevada resistência
quando comparada às vigas puramente de aço. Embora perca parte da resistência e
rigidez em condições de incêndio, ainda sim são recomendadas para uso na Construção
Civil. 
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