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RESUMO
O trabalho apresenta de forma teórica, as características gerais e a aplicação
das estruturas mistas de aço e concreto em edifícios multipavimentos residências,
comerciais e industriais. Abrangendo no escopo do trabalho os elementos
estruturais: vigas mistas, lajes mistas destacando o sistema steel deck, pilares
mistos, ligações mistas e pavimentos mistos. E os sistemas estruturais mistos
classificados como verticais e horizontais. O trabalho aborda questões técnicas dos
elementos estruturais mistos voltadas à: definição técnica, aspectos estruturais e
tipologias. Também são abordados os aspectos de: dimensionamento, construtivo e
controle tecnológico de execução das vigas mistas, pilares mistos e lajes mistas. E
referente aos sistemas estruturais mistos verticais e horizontais, o trabalho aborda
questões técnicas voltadas à: definição técnica, características funcionais e
tipologias. Ainda faz parte do conteúdo deste trabalho a abordagem de conceitos
técnicos de estruturas mistas de aço e concreto em situação de incêndio,
considerando o comportamento térmico dos materiais aço e concreto em elevadas
temperaturas, os métodos de prevenção passiva das estruturas mistas, o
dimensionamento das estruturas mistas em situação de incêndio, e o
comportamento estrutural dos pilares, vigas e lajes mistas em situação de incêndio.
A finalidade deste trabalho destina-se a difusão e o melhor entendimento desta
técnica construtiva no meio técnico profissional e acadêmico.
Palavras-chave: estruturas mistas aço-concreto; ligações mistas; vigas mistas;
pilares mistos; lajes mistas; estruturas em situação de incêndio.

ABSTRACT
General features and application of composite structures steel and concrete
This paper presents, in theory, the general characteristics and application of
composite structures steel-concrete, as well as their application in residential,
commercial and industrial multi-storey buildings. The scope of this paper includes
the structural elements such as composite beams steel-concrete, composite slabs
steel-concrete with special emphasis to steel deck, composite columns steelconcrete and composite pavements steel-concrete, as well as the system composite
structures steel-concrete classified as vertical and horizontal. This paper presents
technical aspects of the composite elements structural steel-concrete relative to
technical definition, structural aspects and typology as well as aspects of building, of
dimensioning and technological control of the composite beams, composite columns
and composite slabs. In relation to composite systems structure steel-concrete the
vertical and horizontal, this paper presents technical aspects relative to technical
definition, functional characteristics and typology. The paper also includes technical
concepts of composite structures steel-concrete in case of fire, taking into account
the thermal behavior of the material under high temperatures, the composite
structures steel-concrete passive prevention methods and dimensioning, as well as
beams, columns and slabs structural behavior in case of fire. The purpose of this
paper is to provide a better understanding of this building technique for the academic
and working fields.
Key-words: composite structures steel-concrete; composite joints steel-concrete,
composite beams steel-concrete, composite columns steel-concrete, composite
slabs steel-concrete, structures in case of fire.
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área do aço estrutural; área da seção transversal da armadura; área do
perfil de aço

As , Ac :

taxa mínima da armadura (ABNT NBR 14323)

At

:
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o valor da resistência de cálculo em temperatura ambiente

ec

:

escorregamento relativo

Ec

:
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fcd = fck/γc : resistência de projeto
fcd

:
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do concreto da laje

fcp

:
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fctd

:
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fctf

:
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:
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característica à compressão do concreto de densidade
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:
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fckb, θ

:
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:
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fct

:

resistência à tração direta

fi

:

força da ligação na mesa inferior

fw

:

resistência mínima do material de solda

fr

:

tensão residual, adotada igual a 115 MPa

fsd

:

resistência de cálculo ao escoamento do aço da armadura

fsl

:

força na armadura longitudinal

fsy

:

resistência ao escoamento da armadura longitudinal das laje
resistência ao escoamento do aço da armadura

ftk

:

resistência característica à tração

fu

:

limite de resistência à tração do aço do conector
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:

resistência à ruptura do aço do conector

fy

:
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20˚ C

fyd

:

resistência ao escoamento do aço dos perfis; resistência de cálculo do
aço dos perfis

fyFd

:

resistência de cálculo do aço da fôrma de aço incorporada

fyF

:

resistências ao escoamento do aço da fôrma de aço incorporada

fys

:

resistências ao escoamento do aço das armaduras

fy, θ

:

resistência ao escoamento dos aços laminados a quente sob uma
temperatura θ a

fy0

:

resistência ao escoamento dos aços trefilados sob uma
temperatura de 20˚C;

fy0, θ

:

G

:

módulo de elasticidade

H

:

diâmetro da cabeça do conector

h

:

altura; altura total da laje mista

resistência ao escoamento dos aços trefilados sob uma temperatura θ a

hc

:

altura de concreto da laje; altura da seção de concreto em pilares
revestidos

hcs

:

comprimento do conector após a instalação

hcs

:

altura total do conector de cisalhamento

hef

:

espessura efetiva mínima da laje mista; altura para lajes com fôrma de
aço incorporada (ABNT NBR 14323) e (EUROCODE 4)

hF

:

altura nominal da nervura da fôrma de aço

hf

:

altura da fôrma metálica

hp

:

altura da nervura da fôrma de aço

hs

:

distância entre a face inferior da laje e o eixo da armadura

hw

:

largura da alma

h1, h2

:

altura

I1

:

momento de inércia da seção mista transformada, obtida pela
homogeneização da seção, assumindo que o concreto tracionado não
esteja fissurado

I2

:

momento de inércia da seção mista transformada, obtida pela
homogeneização da seção, desprezando a resistência à tração do
concreto, porém, incluindo a armadura longitudinal

L

:

tolerâncias de comprimento; comprimento; vão teórico entre apoios ou
o dobro do comprimento teórico nos balanços e para vigas com
restrição à rotação no plano de flexão nos apoios; distância entre as
seções de momento nulo; distância do vão da viga

l

:

comprimento da barra sob uma temperatura de 20˚C

l1, l2, l3:

dimensões da seção transversal da laje

Lb

:

comprimento destravado analisado da viga de aço

Lcs

:

comprimento do perfil de aço da viga

LF

:

vão teórico da laje na direção das nervuras

l ic

:

comprimento especificado pela ABNT NBR 8800:2008 para abertura de
vãos nas paredes do perfil tubular do pilar

lb

:

comprimento do pino

L.N

:

lo

:

linha neutra
comprimento do trecho da viga submetido somente a momento
positivo ou negativo, entre pontos de momento nulo

lo/8

:

largura efetiva das lajes, para cada lado do eixo longitudinal da viga
(EUROCODE 4)

Ls

:

comprimento de cisalhamento

k

:

constante determinada a partir de dados experimentais

K c ,θ

:

fator de redução para a resistência característica à compressão do
concreto de densidade normal

Kcb,θ :

fator de redução para a resistência característica à compressão do
concreto de baixa densidade

K E, θ

:

fator de redução para o módulo de elasticidade (todos os aços)

Kmod :

coeficiente de modificação

Kmod1 :

1,2 e leva em consideração o acréscimo de resistência do concreto
após o período de 28 dias

Kmod2 :

0,95, considera que a resistência obtida em corpos de prova cilíndricos
com dimensão de 15 x 30 cm é superestimada

Kmod3 :

0,75 leva em consideração o efeito deletério proporcionados pelas
ações de carga de longa duração

Ky,θ

:

fator de redução para o limite de escoamento (aços laminados a
quente)

Kyo,θ :

fator de redução para o limite de escoamento (aços trefilados)

M

:

momento fletor

m

:

constante determinada a partir de dados experimentais

MA

:

valor do momento máximo solicitante de cálculo, em módulo, na
seção situada a um quarto do comprimento destravado.

MB

:

valor do momento máximo solicitante de cálculo, em módulo, na seção
central do comprimento destravado

MC

:

valor do momento máximo solicitante de cálculo, em módulo, na seção
situada a três quartos do comprimento destravado

Mc

:

momento no centro do vão da viga de aço

Mr

:

o menor valor entre (fy – fr) Wc e fyW t

M0

:

momento na extremidade que provoca a maior tensão de compressão
na mesa inferior da viga de aço

M1

:

momento na outra extremidade da viga de aço

N

:

força axial

n

:

limites mínimos para o grau de interação com a finalidade de
assegurar capacidade suficiente de deformação dos conectores
(EUROCODE 4)

ncs

:

Nfi,pl,Rd:

número de conectores de cisalhamento
força normal de plastificação de cálculo em situação de incêndio
(ABNT NBR 14323: 2003)

P

:

força

pH

:

medida que indica se uma solução é ácida

qRd

:

resistência de um conector

R

:

raio da superfície de junta

Rn

:

resistência nominal dos conectores

Rs, Rf, Ra, Rw: forças resultantes dos diversos elementos da viga
Rb2

:

força de arrancamento

Rb1

:

resistência de arrancamento

S

:

deslocamento relativo

T

:

altura mínima da cabeça do conector

t

:

espessura da parede do tubo

tc

:

espessura da laje ABNT NBR 14323 e EUROCODE 4

tf

:

largura da mesa de um perfil I

tfc

:

espessura da mesa comprimida

tw

:

espessura da alma

u

:

representa o perímetro do aço exposto ao fogo

u/A :

us

:

fator de massividade
distâncias mínimas dos eixos das barras da armadura em relação às
faces

u1, u2 e u3: as distâncias da armadura em relação à forma de aço, expressas em
mm, e verificado através da figura 40
Wc

:

representa o módulo resistente elástico do lado comprimido da seção,
relativo ao eixo de flexão

Wt

:

representa o módulo resistente elástico do lado tracionado da seção,
relativo ao eixo de flexão

z

:

parâmetro utilizado na determinação da temperatura da
1/2

armadura, expresso em mm

, e verificado através da tabela 16

σ

:

tensão

σa, θ

:

tensão do aço sob elevada temperatura (EUROCODE 4)

ε

:

deformação

Ɛθ

:

deformação do aço sob elevada temperatura

γ

:

densidade

γa

:

peso específico

γal

:

coeficiente de ponderação

γc

:

coeficiente de minoração da resistência do concreto

γc

:

peso especifico do concreto normal

γs

:

coeficiente de minoração da resistência do aço da armadura

τo

:

resistência do concreto ao cisalhamento

τbu

:

valor de tensão de cisalhamento última

µ

:

coeficiente de atrito

µm

:

perda de espessura do aço exposto ao meio ambiente

π

:

3,14

ν

:

coeficiente de Poison

η

:

grau de interação da laje mista ou da viga mista, taxa de armadura
equivalente da fôrma de aço

δmax

:

flecha total (máxima) de uma viga mista não escorada

δ1

:

flecha causada pelas ações permanentes atuantes antes da cura
do concreto, calculada com base na rigidez do componente de aço;

δ2

:

flecha causada pelas ações variáveis de curta duração atuantes
após a cura do concreto, calculada com base nos momentos de inércia

δ3

:

flecha calculada com as ações variáveis de longa duração somadas
às ações permanentes que solicitam a viga após a cura do concreto,
com base nos momentos de inércia

δ4

:

flecha causada pela retração do concreto

δo

:

contra flecha da viga, que pode ser deduzida até o limite do valor
da flecha proveniente das ações permanentes

δtot

:

flecha total

ØbMn :

momento resistente de cálculo (ABNT NBR 8800)

ρa

:

massa especifica do aço em situação de incêndio

∆l

:

é o alongamento da barra de aço devido a elevação da temperatura

θa

:

temperatura do aço em grau Celsius

θa

:

temperatura do concreto em grau Celsius

θs

:

temperatura da armadura (ABNT NBR 14323.)

θc

:

temperatura do concreto em grau Celsius

θf,s

:

temperatura na mesa superior da viga de aço (EUROCODE 4 parte1.2)

θw

:

temperatura na alma do perfil da viga de aço (EUROCODE 4 parte 1.2)

θf,i

:

temperatura na mesa inferior da viga de aço (EUROCODE 4 parte 1.2)

Qθ

:

resistência da ligação para a temperatura θ;

Qθ,20°C :

resistência da ligação a temperatura de 20°C. (padrão θ)

λa

:

condutividade térmica do aço

λc

:

condutividade térmica do concreto

λr

:

0,62 √EWc/Mr para perfis soldados; 0,82 √EWt/Mr para perfis laminados;
parâmetro de esbeltez correspondente ao inicio do escoamento

λ0, θ

:

índice de esbeltez reduzido (ABNT NBR 14323)

ηfi

:

nível de carga dos materiais em elevadas temperaturas; relação entre o
valor do esforço de cálculo na barra em situação de incêndio

χfi

:

fator de redução associado à curva de resistência à compressão c
(ABNT NBR 8800)

RESUMO
O trabalho apresenta de forma teórica, as características gerais e a aplicação
das estruturas mistas de aço e concreto em edifícios multipavimentos residências,
comerciais e industriais. Abrangendo no escopo do trabalho os elementos
estruturais: vigas mistas, lajes mistas destacando o sistema steel deck, pilares
mistos, ligações mistas e pavimentos mistos. E os sistemas estruturais mistos
classificados como verticais e horizontais. O trabalho aborda questões técnicas dos
elementos estruturais mistos voltadas à: definição técnica, aspectos estruturais e
tipologias. Também são abordados os aspectos de: dimensionamento, construtivo e
controle tecnológico de execução das vigas mistas, pilares mistos e lajes mistas. E
referente aos sistemas estruturais mistos verticais e horizontais, o trabalho aborda
questões técnicas voltadas à: definição técnica, características funcionais e
tipologias. Ainda faz parte do conteúdo deste trabalho a abordagem de conceitos
técnicos de estruturas mistas de aço e concreto em situação de incêndio,
considerando o comportamento térmico dos materiais aço e concreto em elevadas
temperaturas, os métodos de prevenção passiva das estruturas mistas, o
dimensionamento das estruturas mistas em situação de incêndio, e o
comportamento estrutural dos pilares, vigas e lajes mistas em situação de incêndio.
A finalidade deste trabalho destina-se a difusão e o melhor entendimento desta
técnica construtiva no meio técnico profissional e acadêmico.
Palavras-chave: estruturas mistas aço-concreto; ligações mistas; vigas mistas;
pilares mistos; lajes mistas; estruturas em situação de incêndio.

ABSTRACT
General features and application of composite structures steel and concrete
This paper presents, in theory, the general characteristics and application of
composite structures steel-concrete, as well as their application in residential,
commercial and industrial multi-storey buildings. The scope of this paper includes
the structural elements such as composite beams steel-concrete, composite slabs
steel-concrete with special emphasis to steel deck, composite columns steelconcrete and composite pavements steel-concrete, as well as the system composite
structures steel-concrete classified as vertical and horizontal. This paper presents
technical aspects of the composite elements structural steel-concrete relative to
technical definition, structural aspects and typology as well as aspects of building, of
dimensioning and technological control of the composite beams, composite columns
and composite slabs. In relation to composite systems structure steel-concrete the
vertical and horizontal, this paper presents technical aspects relative to technical
definition, functional characteristics and typology. The paper also includes technical
concepts of composite structures steel-concrete in case of fire, taking into account
the thermal behavior of the material under high temperatures, the composite
structures steel-concrete passive prevention methods and dimensioning, as well as
beams, columns and slabs structural behavior in case of fire. The purpose of this
paper is to provide a better understanding of this building technique for the academic
and working fields.
Key-words: composite structures steel-concrete; composite joints steel-concrete,
composite beams steel-concrete, composite columns steel-concrete, composite
slabs steel-concrete, structures in case of fire.

1 INTRODUÇÃO
1.1 Considerações iniciais
Devido à grande disponibilidade de materiais e à grande diversidade de tipos
de aço e de concreto hoje verificados no mercado mundial, os sistemas mistos vem
se mostrando uma boa alternativa técnica e econômica, com emprego cada vez
mais crescente em obras de edifícios residenciais e industriais.
Países como Canadá, Japão, EUA e Austrália, e algumas nações da Europa,
já utilizam esta técnica quase que de forma rotineira, com elevada produção de
empreendimentos. Os EUA e a Austrália são pioneiros no desenvolvimento dos
sistemas mistos aço-concreto, possuindo, em função deste pioneirismo, um vasto
acervo de metodologias voltadas a esta técnica construtiva.
Devido à cultura de utilização de estruturas de concreto armado no Brasil, o
sistema misto ainda é pouco utilizado por aqui, seja por falta de divulgação ou
ausência de conhecimento técnico por parte de profissionais e usuários, seja pela
própria cultura do país que repercute quase sempre na opção por sistemas
construtivos convencionais.
A normalização internacional é bastante ampla, sendo que no Brasil a norma
ABNT NBR 8800: “Projeto e Execução de Estruturas de Aço em Edifícios” contém
prescrições técnicas voltadas a conceitos construtivos de estruturas mistas.
Todavia, para que ocorra considerável avanço no conhecimento e no
emprego deste sistema construtivo no Brasil, há necessidade de aumentar-se o
número de estudos técnicos e produção acadêmica, resultando em publicações,
normas técnicas, códigos de obras, dissertações e teses. Diante da necessidade do
aprimoramento das técnicas de projeto e execução do sistema misto aço-concreto,
no intuito de disseminar melhor esta técnica construtiva é que se desenvolve o
presente trabalho.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES
Através do presente trabalho, nota-se que a maior complexidade técnica do
sistema misto está voltada ao eficiente trabalho em conjunto dos materiais aço e
concreto durante a solicitação de esforços, principalmente quando a aderência é
realizada somente pela adesividade química entre esses materiais, o que ocorre na
maioria dos pilares mistos. Tendo em vista as diferentes propriedades físicoquímicas dos aços e dos concretos. Diante disso, muitas pesquisas e estudos foram
criados ao longo do tempo como solução para este fato, e muitos destes trabalhos
serviram de base para o desenvolvimento de normas técnicas nacionais e
estrangeiras.
Por meio das publicações técnicas e das normas técnicas pesquisadas, é
possível afirmar que o trabalho de aderência entre os materiais aço e concreto está
associado a diversos fatores físico-químicos, destacando-se os efeitos da retração e
da deformação lenta do concreto. Esses efeitos são mais críticos em pilares mistos,
principalmente os preenchidos, pois em muitos casos a aderência promovida entre
os materiais aço e concreto é realizada pela adesividade química ou por simples
repartição de cargas.
Já nas vigas e lajes mistas a aderência entre os materiais aço e concreto é
realizada por meios mecânicos, como conectores de cisalhamento, mossas,
reentrâncias etc., o que não torna um fator preocupante os efeitos da retração e da
deformação lenta do concreto.
Os efeitos da retração do concreto são mais prejudiciais em pilares mistos
preenchidos, devido a um possível descolamento do concreto da camisa metálica ou
pela ocorrência de uma flambagem local da camisa metálica. Porém, Hunaiti et al.
(1992), Gomes (1994), Wiun & Lebet (1994) em seus trabalhos mencionam que os
efeitos da retração do concreto sobre a resistência à compressão do pilar misto são
pouco consideráveis.

Diante disso, é possível afirmar que os efeitos da retração do concreto em
pilares mistos, especificamente em pilares mistos preenchidos não se torna um fator
preocupante para resistência final do pilar. Mas de qualquer forma, cuidados devem
ser tomados, principalmente quando forem projetados pilares mistos sujeitos a carga
excêntrica. Segundo Uy & Das (1997), há necessidade de um acervo maior de
pesquisas voltadas a avaliar os efeitos da retração do concreto nos elementos
estruturais mistos. Afirmam ainda que a retração causará deformações significativas
em pilares preenchidos que deverão ser supostamente, consideradas em projeto,
principalmente para os casos de edifícios altos.
Os efeitos da deformação lenta são mais prejudiciais nas vigas mistas, devido
às principais normas considerarem este efeito no dimensionamento das vigas.
Para reduzir os efeitos da deformação lenta em vigas mistas, em específico
nas vigas mistas com interação parcial, um dos métodos mais eficientes segundo
Wright et al. (1992) é a utilização de concreto de baixa densidade.
Por sua vez, o trabalho em conjunto dos materiais aço e concreto realizados
por meios mecânicos são muitas vezes prejudicados pela ineficiência de projeto, ou
seja, o dimensionamento errôneo dos conectores de cisalhamento ocasionado pela
falta de conhecimento técnico. E nos demais casos, prejudicados por deficiências
construtivas, principalmente voltadas à deficiência de fixação dos conectores de
cisalhamentos.
Diante disso, torna-se fundamental o conhecimento técnico dos métodos
construtivos de ligação entre os materiais aço e concreto por meio de trabalhos
científicos, literaturas técnicas ou normas técnicas que tratam do assunto, sejam
elas nacionais ou estrangeiras, assim como, a realização de um eficiente controle
tecnológico na etapa de execução do sistema misto.
Outro fator de elevada importância na concepção das estruturas mistas de
aço e concreto está relacionado com a transferência de esforços entre vigas mistas
e pilares mistos na região de ligação destes elementos estruturais.
Através do acervo técnico pesquisado para o desenvolvimento do presente
trabalho, pode-se notar uma grande deficiência na provisão do melhor sistema de

ligação, que garanta o eficiente trabalho em conjunto na interface dos materiais aço
e concreto. Porém, é possível afirmar que o sistema de ligação mista proposto pelo
TB-NBT:2010 tem grande eficiência, apesar de o procedimento de fixação entre os
componentes das vigas mistas com os componentes dos pilares mistos serem
bastante complexos.
O sistema misto composto por elementos estruturais de aço e concreto pode
apresentar vantagens em relação às estruturas constituídas unicamente por aço ou
unicamente por concreto, ou seja, a partir de projetos e construção bem executados
pode-se aliar as vantagens de um e de outro material. Em nosso país, com vasta
tradição no emprego do concreto armado e com a maior reserva de ferro do mundo,
além das vantagens técnicas pode-se atingir também benefícios econômicos.
De maneira geral, pode-se concluir que os benefícios mais importantes deste
sistema estão relacionados com:

•

Rápida execução de obra, tendo em vista a rapidez de montagem da estrutura
mista, o que proporciona o aumento das frentes de trabalho de outras atividades
correlacionadas com o sistema estrutural, como por exemplo, o fechamento
externo da edificação;

•

Redução da mão de obra no canteiro, uma vez que parte dos componentes
estruturais do sistema misto são industrializados, em específico, os componentes
de aço;

•

Precisão dos materiais, com sistemas industrializados ou semi-industrializados;

•

Menor peso próprio da obra;

•

Canteiro de obra potencialmente mais limpo e mais seco;

•

Possibilidade de economia, principalmente relacionada ao menor custo das
fundações, redução da mão de obra e do desperdício de materiais, que em parte

são industrializados e confeccionados com uma maior precisão, além de maior
possibilidade de entrega da obra no prazo, devido à possibilidade de execução
mais rápida.
A escolha e adoção do sistema estão atreladas a muitos fatores,
impossibilitando a afirmação de que há melhor ou pior sistema estrutural por si. O
que diferencia um sistema do outro são as condições de implantação, seja técnica,
financeira ou relacionada a prazos de execução e a necessidades técnicas da obra.
Porém, este sistema pode funcionar como alternativa nos casos em que se
necessite atender a algumas dessas exigências.
Há de se considerar, entretanto, que as estruturas mistas ainda não são
comuns no Brasil, requerendo maior capacitação de projetistas, de fabricantes de
materiais e mesmo da mão de obra responsável pelas construções e montagens.
Também os projetistas de sistemas prediais, de elétrica, hidráulica, telefonia e outros
terão a necessidade de compatibilização dos projetos, considerando-se que não
podem ser adotados os atuais critérios de introdução de furos em vigas e lajes
observados nas estruturas correntes de concreto armado.
Estudos e pesquisas ainda são muito necessários no sentido de identificar
melhor a forma de propagação de tensões nas regiões de transição entre o aço e o
concreto, já que não se tem sob total domínio os efeitos positivos e negativos
decorrentes da presença de mossas, entalhes, rugosidades, galvanização e outros.
No entanto, cada vez mais, no Brasil, as estruturas mistas vêm crescendo,
fato este comprovado através das normas técnicas já disponibilizadas em nosso
país e que tratam especificamente de estruturas mistas, como a ABNT NBR 8800:
2008 ʻʻProjeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de
edifíciosʼʼ, que aborda conceitos capazes de direcionar todo o dimensionamento e
execução das estruturas mistas aço-concreto; e a norma ABNT NBR 14323:1999
ʻʻDimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio −
Procedimentoʼʼ, que aborda conceitos técnicos voltados ao dimensionamento e à
execução de estruturas mistas aço-concreto em situação de incêndio.

A primeira publicação da norma ABNT NBR 8800:1986 tratava apenas de
vigas mistas, mas com o avanço na adoção das estruturas mistas no Brasil, esta
norma já faz prescrições a todos os elementos estruturais componentes de um
sistema misto, como pilares mistos, vigas mistas, lajes mistas e até mesmo ligações
mistas.
Isto mostra a evolução das estruturas mistas no Brasil e a preocupação em
difundi-la cada vez mais. Reflete também o vasto acervo técnico disponibilizado
atualmente, de autoria brasileira, capaz de fornecer informações técnicas
necessárias para o desenvolvimento de um bom projeto estrutural. De qualquer
forma, deve-se ressaltar que ainda há necessidade de aprofundamento em
determinados assuntos.
Nas estruturas mistas deve-se atentar para as exigências de durabilidade,
estabelecidas pela ABNT NBR 8800: 2008 e pela ABNT NBR 6118:2008, tomandose todo o cuidado particularmente quando as estruturas forem instaladas em
ambientes com certo grau de agressividade. Nesses casos, devem-se reunir as
melhores técnicas de proteção dos componentes em concreto (cobrimentos
mínimos, tipo de cimento, proteção catódica etc.) com as técnicas mais eficientes de
proteção dos componentes em aço (tipo de aço, pinturas anticorrosivas etc.). Desse
modo, é possível obter a melhor proteção da estrutura mista.
O conhecimento dos materiais a serem utilizados na concepção de estruturas
mistas é fundamental na fase do projeto, uma vez que a adição de determinados
materiais podem realçar propriedades físico-químicas do aço e do concreto, gerando
uma resistência maior para determinado elemento estrutural misto.
Antes da aplicação desses materiais nos elementos estruturais mistos, deve
haver um conhecimento preciso de suas propriedades e características, de
preferência devem ser empregados materiais selecionados e com propriedades bem
definidas.
Quanto à questão da segurança das estruturas mistas, as maiores
preocupações estão voltadas a fragilidade do aço mediante a ação do fogo. Outro

aspecto muito importante a ser aprofundado é a estabilidade e resistência das
estruturas mistas sob ação de incêndios, considerando-se inclusive que, a altas
temperaturas, as dilatações térmicas diferenciadas entre o aço e o concreto poderão
repercutir em tensões muito elevadas, capazes até de provocar instabilizações
localizadas e até colapso total das estruturas. Dessa forma, recomenda-se bastante
prudência ao projetar-se as estruturas mistas, recorrendo-se sem muita parcimônia a
contraventamentos redundantes, proteções passivas, disposições que previnam
ruptura progressiva e outros.
Pelo estudo da ampla bibliografia pesquisada, considerando as exigências de
desempenho estrutural, durabilidade e resposta da estrutura frente à ação do fogo,
as melhores soluções são aquelas representadas pelo envelopamento da estrutura
metálica, ou seja, emprego de pilares e vigas mistas com o concreto atuando
externamente ao metal.
E quando a proteção do aço não é realizada pelo concreto, destaca-se como
material de proteção a pintura intumescente, devido a sua praticidade de aplicação e
a sua eficiente proteção do aço a ação do fogo.
Relativamente às lajes mistas steel deck, estas já com emprego bem mais
difundido em nosso país, parece prudente recomendar o emprego de lajes armadas,
isto é, com a disposição de armaduras positivas no interior das calhas do deck,
chegando-se nos casos de maior responsabilidade (hospitais, escolas etc) até
mesmo a prescindir da contribuição da fôrma metálica na resistência à flexão da laje.
Em qualquer situação, recomenda-se ainda que a fôrma metálica receba
camada de proteção constituída por qualquer material termoisolante que garanta a
máxima proteção da laje mista diante da ação do fogo, como a aplicação de pintura
intumescente.
Na fase de projeto e execução das estruturas mistas, alguns cuidados devem
ser tomados com o objetivo de garantir a qualidade dos elementos estruturais e de
todo o sistema estrutural. Estes cuidados devem ser embasados em literaturas
técnicas, normas nacionais ou estrangeiras e códigos de obras.

Este trabalho procurou colaborar para o enriquecimento das informações
técnicas voltadas à concepção das estruturas mistas de aço e concreto, pelo fato do
crescente avanço na adoção das estruturas mistas no Brasil e da necessidade em
aumentar a gama de estudos para o aperfeiçoamento e qualidade do sistema misto.
Por fim, deve-se considerar que o contexto deste trabalho está voltado a demonstrar
as questões técnicas do sistema misto de modo teórico.

