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RESUMO 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo avaliar os esforços resultantes do processo de 

içamento de uma viga pré-fabricada de concreto armado, simulando as solicitações geradas 

na peça para diferentes pontos de içamento. As análises numéricas foram conduzidas sobre o 

modelo estrutural do elemento discretizado em elementos finitos com o emprego do software 

SAP 2000 [1]. As formulações análitcas consideraram as literaturas brasileiras tais como as 

normas ABNT-NBR 6118/2014 [2], ABNT-NBR 9062/2006 [3], onde se abrangem os 

conceitos fundamentais da teoria do concreto armado e dimensionamento estrutural. Nas 

investigações foram utilizadas três vigas pré-moldadas com comprimentos de 4, 6 e 8 

metros, seção transversal de 0,25 x 0,50 metros e fck de 30 MPa. Discretizou a malha de 

elementos no programa SAP 2000 de forma automática, analisando os momentos fletores e 

esforços cortantes em diferentes situações de locação da alça de içamento para a carga de 

peso próprio. Os resultados da investigação abrangem um exame detalhado acerca das 

alterações que ocorrem nos valores dos esforços do elemento pré-moldado, no que tange a 

consideração da estrutura em situação de içamento, em comparação a situação de serviço. 

Verificou-se que existe um ponto ao longo da viga onde os valores máximos dos momentos 

fletores positivos e negativos aproximam-se, com diferenças percentuais não tão relevantes, 

em torno de 3%. Este trabalho ressalta a relevância da montagem de um elemento pré-

fabricado segundo uma análise precisa, considerando a redistribuição dos esforços durante o 

içamento de forma atender aos requisitos dos estados limites de serviço. 
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