
VIGAS MISTAS AÇO-CONCRETO: UMA
ALTERNATIVA PROMISSORA PARA A CONSTRUÇÃO

CIVIL

Cássio Azevedo FERREIRA (Unileste); Fabrício Moura DIAS (Unileste)

Introdução: A viga mista é um sistema constituído por elementos mistos que visa
aproveitar as vantagens de cada material que a compõe, ligados por conectores de
cisalhamento. Dentre estas vigas destaca-se as vigas mistas aço-concreto. A grande
aptidão a resistência à tração do aço aliado a grande resistência à compressão do
concreto, tornou-se a utilização deste tipo de viga mista (aço-concreto) altamente
atrativo para a construção civil. Objetivo: Apresentar um estudo referente às
características das vigas mistas na construção civil. É dado um enfoque às vigas mistas
constituídas de aço e concreto. Metodologia: Foi feito um estudo bibliográfico para
compreender melhor a eficiência das vigas mistas na construção civil contemporânea.
O estudo foi direcionado ao entendimento das vigas mistas aço-concreto. Resultados:
Segundo pesquisas realizadas, a utilização de perfis metálicos solidarizados com lajes
em concreto armado, seguramente, é uma alternativa duradoura e competitiva na
construção civil. Além disso, a utilização das vigas mistas permite maior facilidade e
rapidez de execução sem que haja aumentos consideráveis no custo final da obra. 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. Conclusão: Concluiu-se que a viga mista é
extremamente importante para a construção civil moderna. Conclui-se também, que
nas vigas mistas aço-concreto a eficiência para resistir esforços de flexão está
associada à interação aço-concreto garantida principalmente pelos conectores de
cisalhamento.
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