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RESUMO 

A estimativa é que a produção para a safra de verão 2010/11 totalize 146,8 

milhões de toneladas, enquanto que a capacidade estática de armazenamento de produtos a 

granel é de apenas 110,4 milhões de toneladas, que confirma a atual demanda por estruturas 

para o armazenamento destes produtos. Os silos, quando corretamente projetados e bem 

conduzidos, apresentam inúmeras vantagens sobre as unidades que armazenam produtos 

ensacados. Em contrapartida, o dimensionamento correto, seguro e econômico de silos exige 

um maior conhecimento técnico, além de ser indispensável o conhecimento das propriedades 

físicas e de fluxo dos produtos. Assim, este trabalho tem por objetivo estudar o 

comportamento linear estático e dinâmico de um silo engastado-livre para o armazenamento 

de grãos de soja, através do método dos elementos finitos, por meio do programa SAP2000®, 

bem como aplicando as soluções analíticas para cascas cilíndricas, baseadas na teoria não-

linear de Donnell. A metodologia utilizada na pesquisa se divide essencialmente em quatro 

etapas: 1) fundamentação teórica; 2) montagem de planilhas de cálculo; 3) modelagem 

numérica; 4) e obtenção da solução analítica. Por meio do estabelecimento e desenvolvimento 

desta metodologia de pesquisa, puderam-se realizar análises paramétricas com o objetivo de 

mostrar o comportamento das tensões normais e cisalhantes ao longo do perímetro e da altura 

do silo, em função da altura de produto armazenado, quando a estrutura está submetida aos 

carregamentos devidos às pressões causadas pelo armazenamento de produtos e às ações 

estáticas e dinâmicas do vento. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Apesar do expressivo déficit de produção e da exacerbada importação de 

alimentos, a expansão de novas fronteiras agrícolas que vem ocorrendo no Brasil é de grande 

significância e precisa vir acompanhada do aumento da eficácia, da qualidade, da 

produtividade e da redução do desperdício de produtos que ocorre devido, principalmente, aos 

métodos de manejo e armazenamento e às condições construtivas dos silos (HEZEL, 2007). 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2010), a 

intenção dos produtores rurais para a safra de verão 2010/11 é o plantio numa área média de 

47,38 milhões de hectares - crescimento de 1,3% com relação à safra 2009/10. A estimativa é 

que a produção sofra uma redução de 837,6 mil toneladas sobre a produção da safra anterior, 

perfazendo um total de 146,8 milhões de toneladas produzidas. Em contrapartida, a 

capacidade estática de armazenamento de produtos a granel é de apenas 110,4 milhões de 

toneladas, que confirma a atual demanda por estruturas para o armazenamento destes 

produtos. 

Silos são unidades armazenadoras de produtos a granel que, quando corretamente 

projetadas e bem conduzidas, apresentarão inúmeras vantagens sobre aquelas unidades que 

armazenam produtos ensacados. Dentre as vantagens cabe destacar as seguintes: a) melhores 

condições de conservação; b) estocagem racional e segura, além de econômica, devido à 

redução dos gastos com sacaria e com a contratação de mão-de-obra; c) economia com o 

transporte, pois uma quantidade maior de produto a granel poderá ser transportada em volume 

igual ao ocupado pelo produto ensacado; d) mecanização, com substancial redução na mão-

de-obra requerida, para monitoramento do produto armazenado, por exemplo, garantindo a 

conservação do mesmo; e) e melhor relação entre a área disponível e o volume armazenado 

(HEZEL, 2007; SILVA, 2003). 
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Em contrapartida, o dimensionamento correto, seguro e econômico de silos exige 

um maior conhecimento técnico para execução e acompanhamento das operações, além de ser 

indispensável o conhecimento das propriedades físicas e de fluxo dos produtos (SILVA, 

2003). 

Apesar da intensa utilização destas estruturas em todo o mundo, a previsão das 

pressões exercidas pelo produto armazenado é ainda divergente entre os pesquisadores e as 

normas existentes (FREITAS, 2001; HEZEL, 2007). O Brasil não dispõe de norma própria 

para o dimensionamento de silos, apenas duas referências à terminologia de grãos vegetais: a 

TB-374:1990 - Silos cilíndricos para grãos vegetais e a TB-377:1990 - Componentes de silos 

cilíndricos metálicos para grãos vegetais. 

Além disso, nos últimos anos, as ações têm sido majoradas além do necessário em 

função de rupturas e acidentes ocorridos. De acordo com Calil Júnior (19901 apud SILVA, 

2003, p. 8): 

A finalidade de uma especificação de cargas é fornecer condições para o projeto de 

estruturas de silos seguras e econômicas. Para que uma estrutura seja segura e 

econômica é importante que as cargas não sejam subestimadas nem especificadas 

como maiores que as estritamente necessárias. A segurança da estrutura só pode ser 

determinada quando se conhecem os tipos e modos possíveis de ruínas que nela 

possam ocorrer. 

Segundo McLean (19852 apud FREITAS, 2001), a determinação das ações reais 

exercidas pelo produto armazenado nas paredes e no fundo dos silos apresenta certa 

dificuldade devida: a) ao entendimento apenas parcial do comportamento de produtos 

granulares; b) às discrepâncias quanto à forma de obtenção das propriedades físicas; c) à 

complexa interação entre o produto e a estrutura de armazenamento; d) à heterogeneidade do 

produto armazenado; e) à variação das propriedades físicas; f) e às diversas situações de 

armazenamento. 

 

1 CALIL JÚNIOR, C. Recomendações de fluxo e de cargas para o projeto de silos verticais. São Carlos, USP, 

1990. 198 p. 

2 McLEAN, A. G. (1985). Contend generated loads on bins and silos. In: ROTTER, J.M. Design of steel bins for 

storage of bulk solids. p. 15-26. 
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A Figura 1.1 mostra dois exemplos clássicos de ruptura de silos: em (a) a estrutura 

entrou em colapso devido à presença de aberturas acidentais que ocasionaram fluxo 

assimétrico do produto armazenado; e em (b) o silo explodiu logo após a interrupção do seu 

descarregamento para a realização de uma inspeção visual de rotina. 

  
(a) (b) 

Figura 1.1 – Colapso de silos (Fontes: (a) MARINELLI, 2004 e (b) PISKOTY et. al., 20053 apud DOGANGUN 

et. al., 2009, p. 66). 

1.2. APLICAÇÕES 

Os silos servem ao armazenamento dos mais diversos tipos de produtos e podem 

ser apoiados diretamente ao solo ou elevados. As células, que são os compartimentos onde 

ficam armazenados os produtos, podem possuir seção transversal quadrada, retangular, 

poligonal ou circular, conforme a necessidade, como mostra a Figura 1.2. 

Podem-se utilizar os mais variados materiais para a construção dos silos, dentre 

eles, concreto simples, concreto armado, fibra de vidro, madeira, argamassa armada, alvenaria 

de blocos cerâmicos ou de concreto e chapa de aço liso ou corrugado. A Figura 1.3 apresenta 

alguns exemplos de aplicações destes materiais na construção de silos. 

 

 

3 Piskoty, G., Michel, S. A., and Zgraggen, M. (2005). Bursting of a corn silo - An interdisciplinary failure 

analysis. Eng. Failure Anal., 6 (12), 915–929. 
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(a) (b) 

Figura 1.2 – Silos com seção transversal (a) circular e (b) quadrada (Fontes: (a) www.b2babimaq.com.br e (b) 

www.conteflex.com.br – Acesso em: 15 out. 2010). 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figura 1.3 – Silos de (a) concreto, (b) madeira, (c) alvenaria e (d) chapas de aço corrugado (Fontes: (a) 

www.tecbarragem.com.br, (b) www.solostocks.com.br, (c) www.casemg.com.br e (d) www.casp.com.br – 

Acesso em: 15 out. 2010). 

1.3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No cenário internacional existem muitas publicações que dizem respeito ao estudo 

do comportamento tanto do material armazenado quanto dos silos. De forma simplificada 

podem ser citados os trabalhos desenvolvidos por Reimbert e Reimbert em 1979, Jenike em 

1980, Gaylord e Gaylord em 1984, Rotter em 1985, Ravenet em 1992 e Brown e Nielsen em 

1998. 

No Brasil a maioria dos trabalhos sobre silos são desenvolvidos por pesquisadores 

das regiões sul e sudeste, sendo bastante expressivo neste contexto o nome de Calil Júnior em 

conjunto com os seus trabalhos, desenvolvidos em 1978, 1984 e 1990. Sua tese de livre 
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docência apresenta um estudo das teorias e práticas correntes que dizem respeito às várias 

fases de carregamento do silo e de fluxo do produto armazenado, juntamente com as 

recomendações para o armazenamento do mesmo. 

Dentre as dissertações de mestrado e teses de doutorado, são citadas algumas a 

fim de formar um ponto de partida para a pesquisa sobre o assunto: 

♦ Milani, em 1993, desenvolveu sua tese de doutorado na tentativa de contribuir 

com o desenvolvimento de uma norma nacional para o projeto e construção de 

silos, através da definição de uma metodologia para a determinação das 

propriedades dos produtos armazenados, com base em estudos teóricos e 

experimentais; 

♦ Palma (2005) realizou um estudo teórico das pressões e do fluxo em silos 

verticais esbeltos exercidas pelo produto armazenado, na sua dissertação de 

mestrado; 

♦ Guerra (2006), em sua dissertação de mestrado, avalia o desempenho estrutural 

de paredes enrijecidas, em seção trapezoidal e ziguezague, quando submetidas 

às pressões do fluxo do produto armazenado; 

♦ Cheung (2007), em sua tese de doutorado, apresentou um estudo teórico, 

numérico e experimental das pressões exercidas nas paredes de silos esbeltos 

pelos produtos granulares armazenados, propondo a incorporação de 

parâmetros com propriedades estocásticas nos modelos de pressões 

conhecidos; 

♦ Madrona (2008) apresenta, em sua dissertação de mestrado, um estudo teórico 

e numérico das pressões devidas ao produto armazenado em silos verticais 

com descarga excêntrica; 

♦ Vieira (2009) realiza uma comparação entre as pressões que surgem nas 

tremonhas, baseada em estudos teóricos e experimentais, na sua dissertação de 

mestrado. 

Poderiam ainda ser citadas outras pesquisas que vêm sendo realizadas nesta área, 

visando à comparação dos resultados obtidos por análises teóricas, numéricas e experimentais, 
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sobre o comportamento das pressões exercidas nas paredes e o fluxo dos produtos 

armazenados, mas para fins didáticos somente são mencionadas as mais relevantes. 

1.4. OBJETIVOS E DESCRIÇÃO GERAL DO TRABALHO 

Como visto, a realização de um estudo detalhado das ações que ocorrem nos silos 

e, por conseqüência, dos esforços internos e deslocamentos que surgem nos mesmos é de 

extrema importância e de grande interesse na pesquisa do comportamento destas estruturas. 

Este trabalho tem por objetivo estudar o comportamento linear estático e dinâmico 

de um silo engastado-livre para o armazenamento de grãos de soja, através do método dos 

elementos finitos, por meio do programa SAP2000®, bem como aplicando as soluções 

analíticas para cascas cilíndricas, baseadas na teoria não-linear de Donnell. 

Inicialmente é realizada uma análise de convergência para o modelo numérico, 

tomando como parâmetro base a freqüência natural da casca, por meio da comparação dos 

resultados obtidos tanto analítica quanto numericamente. 

As pressões produzidas pelos grãos são consideradas de acordo com o disposto na 

norma européia EN 1991-4 (EUROCODE, 2006) e, para a consideração das ações estáticas 

provenientes do vento atuante é utilizada a norma brasileira NBR 6123 (ABNT, 1988). Uma 

segunda análise, ainda com respeito às ações do vento, é considerá-la como um carregamento 

dinâmico. 

Com as soluções obtidas apresenta-se um estudo paramétrico da variação das 

tensões nas paredes verticais do silo em função da altura do produto armazenado, 

representada pela altura da superfície equivalente. 

1.5. DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

No presente capítulo de Introdução são apresentadas as considerações iniciais 

pertinentes ao estudo do comportamento de silos, alguns exemplos de aplicações possíveis, 

uma breve revisão bibliográfica e os objetivos desta pesquisa em conjunto com uma descrição 

geral do trabalho. 
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No capítulo dois, Fundamentação Teórica, as principais idéias com relação ao 

tema são apresentadas, sendo este dividido em seis partes: 1) a primeira é uma explanação 

sobre silos e suas classificações; 2) na segunda, são introduzidas as propriedades que 

caracterizam os materiais armazenados, bem como sua forma de obtenção; 3) a próxima traz 

alguns aspectos relevantes com relação ao fluxo dos produtos armazenados; 4) a quarta trata 

da atuação das pressões geradas pelos produtos armazenados nestas estruturas; 5) os pontos 

mais importantes das normas utilizadas são apresentados na seção seguinte; 6) e, por fim, são 

levantadas algumas questões interessantes sobre o comportamento das cascas, além de ser 

descrita a teoria não-linear de Donnell e, de forma bastante simplificada, o método dos 

elementos finitos. 

O capítulo três trata da Metodologia utilizada para o desenvolvimento desta 

pesquisa e o quatro traz os Resultados Numéricos obtidos das análises realizadas. Finalmente, 

o último capítulo relata as Conclusões e traz algumas sugestões para trabalhos futuros com 

respeito ao tema estudado. 
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. SILOS 

Segundo Freitas (2001, p. 8), “silo é o nome genérico para todos os tipos de 

construção para armazenamento de produtos granulares ou pulverulentos; geralmente é 

equipado com dispositivos de descarga e capaz de ser esvaziado por gravidade, 

preferencialmente, ou através de meios mecânicos ou pneumáticos”. 

2.1.1. Classificação dos silos 

Os silos podem ser classificados em função de cinco características principais: 1) 

o número de células; 2) a geometria do silo; 3) o tipo de fundo; 4) o tipo de fluxo durante o 

descarregamento; 5) e a geometria do fluxo. 

Quanto ao número de células, os silos podem ser unicelulares (Figura 2.1(a)), 

quando possuem uma única célula, ou multicelulares (Figura 2.1(b)), quando possuem duas 

ou mais células. 

  
(a) (b) 

Figura 2.1 – Silo (a) unicelular e (b) multicelular. 

Com relação à geometria, os silos podem ser classificados em função da relação 

hc/dc, entre a altura da parede vertical e o maior diâmetro inscrito na seção transversal. De 

acordo com a norma européia EN 1991-4 (EUROCODE, 2006), os silos se classificam em: 
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♦ Silos esbeltos, quando hc/dc ≥ 2,0; 

♦ Silos intermediários, quando 1,0 < hc/dc < 2,0; 

♦ Silos baixos, quando 0,4 < hc/dc ≤ 1,0 ou quando hc/dc ≤ 0,4 sendo o fundo 

tremonhado; 

♦ Silos de contenção, quando hc/dc ≤ 0,4 possuindo fundo plano. 

O que se observa é que não há um consenso sobre os limites das relações hc/dc, 

dadas por algumas normas internacionais. Segundo Safarian e Harris (19854 apud 

MENEGHETTI, 2010), entre os pesquisadores também não há consenso em relação ao que 

seja uma célula alta ou baixa. Alguns fazem esta classificação (a) quanto às proporções da 

célula, considerando que a relação hc/dc < 1,5 classifica a mesma como baixa e, caso 

contrário, como alta ou (b) quanto à posição do plano de ruptura do produto, sendo que se o 

mesmo interceptar o topo da superfície do produto armazenado, a célula é considerada baixa, 

caso contrário é considerada alta. 

Dois aspectos merecem atenção com relação à classificação segundo a posição do 

plano de ruptura do produto. Primeiro, conforme ressaltam os autores, o plano de ruptura é 

dado, segundo a teoria de Coulomb, por um ângulo de 45° - φr/2 formado com a vertical, onde 

φr é o ângulo de repouso do produto, não levando em conta o atrito entre o produto e a parede. 

Além disso, segundo Troitsky (19805 apud GUERRA, 2006) não há um acordo sobre o ponto 

inicial de traçado deste plano – no fundo da tremonha (ponto A da Figura 2.2) ou no início da 

parede vertical (ponto B da Figura 2.2) – o que pode ocasionar duas interpretações distintas 

para um mesmo caso. 

Quanto ao tipo de fundo, os silos podem ter: 

♦ Fundo plano: quando este é horizontal ou inclinado de um ângulo α pequeno 

com relação à horizontal (Figura 2.3(a)). Segundo a norma européia EN 1991-

4 (EUROCODE, 2006) este ângulo deve ser menor que 5°; 

♦ Fundo com tremonha: quando o mesmo é em forma de funil (Figura 2.3(b)). 

4 SAFARIAN, S. S.; HARRIS, E. C. Design and construction of silos and bunkers. New York: Van Nostrand 

Reinhold, 1985. 

5 TROITSKY, M. S. Design consideration for rectangular steel bins. In: CANIDIAN STRUCTURAL 

ENGINEERING CONFERENCE, Montreal, 1980. p1-42. 
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A norma européia EN 1991-4 (EUROCODE, 2006) faz ainda uma subdivisão, 

entre tremonha íngreme e abatida. A tremonha é dita íngreme quando satisfaz 

a seguinte condição: 

h

K

µ
β

2

1
tan

−<  (2.1) 

Onde β é o ângulo que a parede da tremonha forma com a vertical, K é o 

limite inferior do coeficiente de empuxo lateral nas paredes verticais e µh é o 

limite inferior do coeficiente de atrito com a parede da tremonha, parâmetros 

estes definidos oportunamente. As demais configurações de tremonha são 

classificadas como abatidas. 

 

Figura 2.2 – Classificação dos silos segundo a posição do plano de ruptura (Fonte: TROITSKY, 19906 apud 

GUERRA, 2006, p. 36 – “modificada pelo autor”). 

 
 

(a) (b) 

Figura 2.3 – Silo com fundo (a) plano e (b) tremonhado. 

6 TROITSKY, M. S. Tubular steel structures, theory and design. Cleveland: The James F. Lincoln Arc Welding 

Foundation, 1990. 
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As propriedades físicas do produto armazenado e o atrito deste com a parede do 

silo determinam o tipo de fluxo por gravidade que caracterizará o descarregamento, sendo os 

principais tipos: 

♦ Fluxo de massa: no qual todas as partículas armazenadas estão em movimento 

do começo até o fim do processo de descarregamento (Figura 2.4(a)); 

♦ Fluxo de funil: ocorre a formação de um canal limitado de partículas em 

movimento, enquanto o produto adjacente à parede permanece estacionário. O 

canal de escoamento pode intersectar a parede vertical em um ponto abaixo da 

superfície do material, sendo denominado de mixed flow (Figura 2.4(b)), ou se 

estender até a superfície do material armazenado, conhecido como pipe flow 

(Figura 2.4(c)). “Normalmente para silos com relação altura/diâmetro < 1, o 

cone não toca a parede, ou seja, se estende até o topo” (PALMA, 2005, p. 19). 

   
(a) (b) (c) 

1 material em fluxo  4 tremonha efetiva 

2 transição efetiva  5 material estacionário 

3 fronteira do canal de fluxo  

Figura 2.4 – (a) Fluxo de massa e fluxo de funil: (b) mixed flow e (c) pipe flow (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 27 – 

“modificada pelo autor”). 

O fluxo durante o descarregamento ocorre segundo um determinado trajeto, 

definindo uma geometria para o mesmo, que pode ser: 

♦ Trajeto axissimétrico: quando o centro de gravidade do produto fluindo 

coincide aproximadamente com o eixo vertical do silo (Figura 2.5(a)); 
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♦ Trajeto planar: quando o canal do fluxo é simétrico em relação ao plano que 

passa pelo eixo longitudinal da abertura de saída (Figura 2.5(b)). Ocorre em 

silos com seção transversal quadrada ou retangular nos quais a abertura de 

saída é paralela a duas das paredes do silo e seu comprimento é igual ao 

comprimento destas paredes; 

♦ Trajeto excêntrico: o canal do fluxo não é simétrico nem em relação ao eixo 

vertical do silo nem em relação ao plano vertical que passa pelo eixo 

longitudinal do mesmo (Figura 2.5(c)). Isto normalmente surge como 

resultado de uma excentricidade localizada na abertura de saída, entretanto 

pode ser causado por outros fenômenos. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 2.5 – Trajetos (a) axissimétrico, (b) planar e (c) excêntrico. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARMAZENADOS 

A caracterização dos produtos armazenados nada mais é que a determinação das 

suas propriedades físicas, visto que estas possuem significativa influência no comportamento 

das pressões exercidas sobre as paredes verticais e o fundo do silo e acerca do tipo de fluxo 

que ocorrerá. Apesar disto, as normas são discordantes quanto à forma de determinação destas 

propriedades e seus valores variam significativamente. 

“Como uma descrição completa dos parâmetros necessários para caracterizar um 

produto granular não é possível, o material deve ser caracterizado por um subconjunto 
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apropriado de parâmetros” (ROTTER et al., 1998, p. 654). Esta dificuldade encontrada 

quando da caracterização dos produtos armazenados é uma restrição ainda existente 

atualmente. 

Os aparelhos adequados para a determinação das propriedades físicas são os de 

cisalhamento. Nestes aparelhos, que podem ser diretos ou indiretos, o produto pode ser 

cisalhado sobre ele mesmo ou sobre um material com condições específicas. No caso do 

cisalhamento direto, a direção do plano de cisalhamento fica pré-estabelecida e este pode ser 

com movimentos de translação ou de rotação. Já o cisalhamento indireto, fixa as direções das 

tensões principais e pode ser biaxial ou triaxial. 

Calil Jr. et. al. (19977 apud NASCIMENTO, 2008) propõe que seja determinada 

uma faixa de variação para cada uma das propriedades medidas para uso em projetos, ou seja, 

um limite inferior e um superior, já que as propriedades físicas dos produtos armazenados 

podem variar ao longo da vida útil do silo. Da mesma forma, a norma européia EN 1991-4 

(EUROCODE, 2006) fornece uma recomendação para o uso destes limites em função da 

análise a ser realizada, conforme mostra a Tabela 2.1, sendo que para o peso específico do 

produto γ a mesma recomenda que o limite superior do valor característico seja sempre 

utilizado. 

Tabela 2.1 – Limites das propriedades em função da análise a ser realizada (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 26). 

Análise 

Coeficiente 
de atrito 
com a 

parede µµµµ 

Coeficiente 
de empuxo 
lateral K 

Ângulo de 
atrito 

interno φφφφi 

Máxima pressão normal na parede vertical Inferior Superior Inferior 

Máxima pressão de atrito na parede vertical Superior Superior Inferior 

Máxima carga vertical na tremonha ou no fundo 
do silo 

Inferior Inferior Superior 

Máxima pressão na parede da tremonha durante 
o carregamento 

Inferior Inferior Inferior 

Máxima pressão na parede da tremonha durante 
o descarregamento 

Inferior Superior Superior 

 

7 CALIL Jr., C.; NASCIMENTO, J.W.B; ARAÚJO, E. C. Silos Metálicos Multicelulares. Serviço Gráfico - EESC 

/ USP – São Carlos – SP, 1997. 175p. 
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Um dos aparelhos mais utilizados para a obtenção das propriedades dos materiais 

armazenados, tanto pelos pesquisadores quanto pelos códigos normativos, é o aparelho de 

cisalhamento de Jenike. Segundo Schwedes (19818 apud PALMA, 2005) a principal razão 

desta popularidade é a versatilidade do aparelho, como será exposto a seguir. 

2.2.1. Célula de carga de Jenike 

Jenike (19649 apud TEIXEIRA, 2006) desenvolveu uma metodologia e um 

aparelho de cisalhamento direto translacional (Figuras 2.6 e 2.7), conhecido como célula de 

carga de Jenike ou Jenike shear cell, a fim de medir as propriedades físicas de produtos a 

serem armazenados, visto que os resultados obtidos com a utilização de aparelhos específicos 

para solos não eram satisfatórios. 

 

Figura 2.6 – Célula de carga de Jenike (Fonte: SILVA, 2003, p. 31). 

O ensaio de cisalhamento com o aparelho de Jenike é realizado em duas etapas: 

a. Preparação da consolidação crítica da amostra por um processo de otimização, seguida 

do pré-cisalhamento para que se desenvolva nesta um plano de cisalhamento no qual 

ocorra fluxo de estado estável; 

8 SCHWEDES, J. (1981), Measurement of Flow Properties of Bulk Solids, Proc. Int.Symp. Powder Technology, 

Kyoto (Japan), p. 89-98. 

9 JENIKE, A. W. Storage and flow of silos. Salt Lake City: University of Utah, 1964. 197 p. (Utah Engineering 

Experiment Station. Bolletin 123). 
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b. Realização, propriamente dita, do ensaio de cisalhamento. 

A primeira etapa, por sua vez, se divide em dois estágios: 

a. Inicialmente os grãos são comprimidos por meio de movimentos de rotação impostos à 

célula de cisalhamento juntamente com a aplicação de um carregamento conhecido, 

com a finalidade de se obter uma amostra uniforme; 

b. No segundo estágio, sob a aplicação de uma seleção de cargas normais conhecidas, a 

amostra é pré-cisalhada até que uma força de cisalhamento aproximadamente estável 

seja alcançada. 

 

Figura 2.7 – Esquema da célula de carga de Jenike (Fonte: MILANI, 199310 apud SILVA, 2003, p. 32 – 

“modificada pelo autor”). 

Para a determinação desta força dita estável utiliza-se um processo de otimização: 

um teste de cisalhamento completo é realizado, no qual a amostra é cisalhada por uma 

distância d igual a 6 mm, e a força de cisalhamento Fτ é medida. Se a amostra se encontrar 

subconsolidada, a carga normal ou o número de rotações deverá ser aumentado, se a mesma 

estiver sobreconsolidada, a carga normal ou o número de rotações deverá ser reduzido. Assim, 

 

10 MILANI, A.P. Determinação das propriedades de produtos armazenados para projetos de pressões e fluxo 

em silos. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1993. 272p. (Tese de 

Doutorado). 



Análise do comportamento estático e dinâmico de silos 

A. L. D. P. Argenta                                                                                                                                     Capítulo 2 

35 

é possível encontrar, através de tentativas, uma situação que indique a consolidação crítica da 

amostra. 

Uma amostra é dita sobreconsolidada quando, durante o ensaio de cisalhamento, a 

força cisalhante Fτ aumentar até um determinado ponto e, então, sofrer uma redução 

considerável - curva 1 da Figura 2.8. A situação de subconsolidação ocorre quando a força 

cisalhante Fτ não se estabiliza durante a realização do ensaio – curva 3 da Figura 2.8. Por fim, 

a curva 2 da Figura 2.8, representa uma amostra com consolidação crítica, ou seja, a força 

cisalhante Fτ aumenta até se tornar constante. Tendo alcançado esta estabilidade, a força de 

pré-cisalhamento é retirada e a carga de cisalhamento é então aplicada. 

 

Figura 2.8 – Condição de consolidação da amostra (Fonte: MILANI, 199311 apud NASCIMENTO, 2008, p. 38 – 

“modificada pelo autor”). 

A realização do ensaio como exposto acima é denominado de teste instantâneo. 

Para avaliar o efeito do tempo de consolidação no ganho de resistência dos produtos 

armazenados realiza-se o teste em função do tempo com o auxílio da bancada de consolidação 

(Figura 2.9). Este é praticamente idêntico ao teste instantâneo, a diferença é que, após a 

primeira etapa, a força de pré-cisalhamento permanece por um determinado período e, só 

então, é realizado o ensaio em si. 

 

 

 

11 Idem 10. 
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Figura 2.9 – Esquema da bancada de consolidação (Fonte: MILANI, 199312 apud SILVA, 2003, p. 32). 

2.2.1.1. Parâmetros medidos 

Segundo Gaylord e Gaylord (198413 apud GUERRA, 2006), sólidos a granel são 

agrupamentos de partículas sólidas distintas. Como as propriedades de um sólido dependem 

do modo de agrupamento destas partículas, as forças oriundas do material armazenado são 

função das seguintes propriedades: 

♦ ρ: densidade; 

♦ granulometria; 

♦ φi: ângulo de atrito interno; 

♦ φe: ângulo de atrito interno efetivo; 

♦ φw: ângulo de atrito com a parede; 

♦ FF: função fluxo; 

♦ ff: fator fluxo da tremonha. 

 

 

12 Idem 10. 

13 GAYLORD JR, E.H.; GAYLORD, C.N. Design of steel bins for storage of bulk solids. New Jersey: 

Prentice-Hall Inc., 1984. 359p. 
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Praticamente todas estas propriedades podem ser obtidas, direta ou indiretamente, 

a partir do ensaio de cisalhamento com o aparelho de Jenike. 

� Densidade 

A densidade do produto ρ pode ser entendida como a relação entre a massa e o 

volume do material. Três densidades diferentes são definidas, de acordo com Guerra (2006): 

♦ Densidade solta ρ e aerada ρa: utiliza-se a massa do produto não compactado 

para sua determinação. Devem ser utilizadas na determinação da capacidade 

do silo e da tremonha; 

♦ Densidade compacta ρu: a massa de uma amostra compactada por vibração, por 

exemplo, é usada no cálculo; 

♦ Densidade de trabalho ρw: empregada para determinar o grau de velocidade no 

carregamento ou descarregamento do silo. Pode ser calculada pela seguinte 

equação: 

( )
a

u

au
w ρ

ρ
ρρρ +

−
=

2
 (2.2) 

O peso específico do produto γ é obtido naturalmente a partir da densidade, sendo 

que o mesmo é definido pela relação entre o peso do material e o seu volume. 

� Granulometria 

A distribuição granulométrica nada mais é que a relação entre a porcentagem de 

massa das partículas que passam ou ficam retidas numa malha específica. Os materiais 

pulverulentos, que possuem grande quantidade de finos, apresentam coesão, enquanto que os 

materiais granulares fluem livremente por não serem, em geral, coesivos. 

Calil Jr. (198414 apud MADRONA, 2008) recomenda que o produto armazenado 

seja classificado em função do diâmetro das partículas, conforme mostrado na Tabela 2.2. 

 

14 CALIL, C. J. Sobrepresiones en las paredes de los silos para almacenamiento de productos pulverulentos 

cohesivos. 1984. 184 P. Tese (Doutorado). Escola Politécnica de Barcelona, Espanha. Publicação do 

Departamento de Engenharia da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1984. 
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Tabela 2.2 – Classificação dos produtos em função do diâmetro das partículas (Fonte: CALIL JR., 198415 apud 

MADRONA, 2008, p. 30 – “modificada pelo autor”). 

Diâmetro (mm) Classificação 

D > 0,42 Granular 

0,42 > D > 0,149 Pulverulento coesivo 

0,149 > D > 0,079 Pulverulento coesivo fino 

D < 0,079 Pulverulento coesivo extra-fino 

� Ângulo de atrito interno e ângulo de atrito interno efetivo 

A realização do ensaio com a célula de carga de Jenike fornece, para um ponto de 

pré-cisalhamento, vários pontos de cisalhamento, em função do número de cargas normais 

aplicadas. Unindo estes pontos por uma reta obter-se-á o lugar geométrico de deslizamento, 

instantâneo ou em função do tempo. Pode-se então desenhar o círculo de Mohr de estado 

estável, passando pelo ponto de pré-cisalhamento e tangenciando o lugar geométrico de 

deslizamento extrapolado, e o círculo de Mohr de resistência inconfinada, que passa pela 

origem e tangencia o lugar geométrico de deslizamento extrapolado. 

Para a obtenção do lugar geométrico de deslizamento instantâneo (YL – yield 

locus) tanto o anel base quanto o anel de cisalhamento são preenchidos com o material a ser 

ensaiado. O ângulo de atrito interno do produto φi é o ângulo de inclinação do YL (Figura 

2.10). Para produtos de fluxo livre a reta que representa o YL passa pela origem, enquanto 

que para os demais produtos a reta construída da forma acima indicada não passa pela origem, 

sendo denominado de coesão c o ponto em que esta reta corta o eixo das ordenadas. 

Construindo uma reta que una o ponto de tangência do lugar geométrico de 

deslizamento com o círculo de Mohr de maior tensão à origem obter-se-á o lugar geométrico 

de deslizamento efetivo instantâneo (EYL – effective yield locus) e o ângulo de inclinação 

desta reta será o ângulo de atrito interno efetivo φe (Figura 2.10). Desta forma, pode-se dizer 

que para produtos de fluxo livre φi = φe. 

Nos testes realizados com tempo de consolidação o lugar geométrico de 

deslizamento (TYL – time yield locus) é obtido de forma similar ao YL, com as 

particularidades já citadas para o ensaio, e fica acima do mesmo. 

15 Idem 14. 



Análise do comportamento estático e dinâmico de silos 

A. L. D. P. Argenta                                                                                                                                     Capítulo 2 

39 

O ângulo que o TYL forma com a horizontal é o ângulo de atrito interno com 

tempo de consolidação φit (Figura 2.11). Assim como no teste instantâneo, o lugar geométrico 

de deslizamento efetivo com tempo de consolidação (TEYL – time effective yield locus) e o 

ângulo de atrito interno efetivo com tempo de consolidação φet podem ser determinados. 

 

Figura 2.10 - Lugar geométrico de deslizamento instantâneo e lugar geométrico de deslizamento efetivo 

instantâneo (Fonte: MILANI, 199316 apud SILVA, 2003, p. 41 – “modificada pelo autor”). 

 

Figura 2.11 - Lugar geométrico de deslizamento com tempo de consolidação (Fonte: MILANI, 199317 apud 

SILVA, 2003, p. 43). 

16 Idem 10. 

17 Idem 10. 
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� Ângulo de atrito com a parede 

O lugar geométrico de deslizamento com a parede (WYL – wall yield locus) é 

obtido por meio do ensaio de cisalhamento com o aparelho de Jenike, substituindo o anel base 

por um fundo formado pelo material da parede a ser testado. O WYL é obtido diretamente 

pelo traçado de uma reta pelos pontos provenientes da relação existente entre a tensão normal 

à parede e a tensão de cisalhamento. Para produtos de fluxo livre o WYL é obtido por uma 

linha direta que passa pela origem (reta a da Figura 2.12) enquanto que para produtos que não 

são de fluxo livre esta linha possui uma ordenada cw (reta b da Figura 2.12). 

Para estes casos o ângulo de inclinação do WYL é uma constante, sendo 

denominado ângulo de atrito do produto com a parede φw. Em alguns ensaios a relação entre a 

tensão normal e a tensão cisalhante pode resultar um WYL um pouco curvado (curva c da 

Figura 2.12). Neste caso, define-se o ângulo de atrito do produto com a parede como φ'w, a 

partir de uma reta passando pela origem e pelo ponto de interesse no WYL. 

 

Figura 2.12 – Lugar geométrico de deslizamento com a parede (Fonte: FREITAS, 2001, p. 17 – “modificada 

pelo autor”). 

� Ângulo de repouso 

Outro parâmetro que é utilizado na definição das características do produto 

armazenado é o ângulo de repouso, que pode ser medido pelo amontoado de produto granular 

ou pulverulento sobre uma superfície plana. Quando os grãos menos estáveis, que são aqueles 

situados na superfície, estiverem em equilíbrio estático, pode-se afirmar que o conjunto estará 
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em equilíbrio. Nestas condições o ângulo de repouso poderá ser determinado, correspondendo 

o mesmo ao ângulo formado entre a superfície livre e o plano horizontal. Para o caso de 

pressões de confinamento aproximadamente nulas ou produtos depositados em estado 

completamente solto o ângulo de repouso e o ângulo de atrito interno se confundem. 

� Função fluxo 

A relação direta entre a tensão máxima de consolidação σ1 e a resistência 

inconfinada fc é definida como a função fluxo: 

cf
FF 1σ

=  (2.3) 

A tensão máxima de consolidação σ1 é a maior tensão principal do segundo 

círculo de Mohr tangente ao lugar geométrico de deslizamento, enquanto que a resistência 

inconfinada fc é obtida do círculo de Mohr que cruza a origem e tangencia o lugar geométrico 

de deslizamento, conforme apresentado na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 – Tensão máxima de consolidação σ1 e resistência inconfinada fc. 

Segundo Jenike (196418 apud TEIXEIRA, 2006), o fluxo dos materiais 

armazenados pode ser definido de acordo com os limites da função fluxo FF, como 

apresentado na Tabela 2.3. 

 

 

 

18 Idem 9. 
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Tabela 2.3 – Determinação do fluxo em função da função fluxo (Fonte: JENIKE, 196419 apud TEIXEIRA, 2006, 

p. 21). 

Limites da FF  Classificação quanto ao fluxo 

FF < 2 Muito coesivo (não flui) 

2 < FF < 4 Coesivo 

4 < FF < 10 Fluxo fácil 

FF > 10 Fluxo livre 

� Fator fluxo da tremonha 

O fator fluxo da tremonha é dado pela relação entre a tensão máxima de 

consolidação σ1 e a tensão σ'1 atuando onde um arco estável imaginário, formado por 

partículas do produto, é sustentado pelas paredes da tremonha, tensão esta representada 

esquematicamente na Figura 2.14. 

'
1

1

σ

σ
=ff  (2.4) 

 

Figura 2.14 – Tensão σ'1 atuando em um arco estável imaginário (Fonte: TEIXEIRA, 2006, p. 24). 

A função fluxo e o fator fluxo da tremonha são utilizados na determinação da 

dimensão da abertura de saída e da inclinação das paredes da tremonha, em função do tipo de 

fluxo desejado. 

 

 

19 Idem 9. 



Análise do comportamento estático e dinâmico de silos 

A. L. D. P. Argenta                                                                                                                                     Capítulo 2 

43 

2.3. FLUXO EM SILOS 

Na análise do comportamento das pressões atuantes nos silos é importante o 

conhecimento das propriedades de fluxo do produto armazenado e o tipo de fluxo que 

ocorrerá. O conhecimento destas variáveis determina as características de descarga do 

produto, o tipo de segregação, a formação ou não de zonas de produto sem movimento e se o 

silo poderá ser esvaziado completamente, além de ser fundamental para a determinação da 

distribuição de pressões nos silos (CALIL JÚNIOR, 199020 apud SILVA, 2003). 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 2.15 – Predição do tipo de fluxo para tremonhas (a) cônica e (b) em cunha (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 

100). 

 

 

20 Idem 1. 
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Algumas normas orientam, para silos com fundo com tremonha na forma cônica 

ou em cunha, que o tipo de fluxo pode ser predefinido a partir de gráficos que relacionam o 

ângulo da parede da tremonha formado com a vertical β e o coeficiente de atrito da parede da 

tremonha µh. A Figura 2.15 mostra estes gráficos, de acordo com a norma européia EN 1991-

4 (EUROCODE, 2006), sendo que na região 1 ocorrerá fluxo de funil e na região 2 fluxo de 

massa, conforme definido no item 2.1.1, enquanto que na região entre estes limites poderá 

ocorrer tanto fluxo de massa quanto de funil. 

2.3.1. Vantagens e desvantagens do tipo de fluxo 

Cada tipo de fluxo tem suas vantagens e desvantagens. A Tabela 2.4 apresenta as 

principais características dos fluxos de massa e de funil. 

2.3.2. Obstruções de fluxo 

A obstrução do fluxo nos silos ocorre, de acordo com Jenike (196421 apud 

TEIXEIRA, 2006), quando o produto adquire resistência, devida à consolidação, de tal forma 

que passa a suportar seu peso próprio. 

A resistência adquirida, em função da pressão de consolidação, varia de acordo 

com o tipo de produto armazenado. Observando a Figura 2.16, pode-se notar que o produto C 

possui maior resistência para uma dada pressão de consolidação do que o produto B e, 

conseqüentemente, possui menos fluxo livre se comparado ao produto B. O produto A não 

apresenta resistência, sendo chamado produto de perfeito fluxo livre, além de não possuir 

coesão e ter, portanto, um fluxo sem interrupções. 

“Deve-se salientar que, para um dado sólido armazenado, tanto o seu grau de 

consolidação, quanto sua resistência são dependentes da umidade, do tempo de 

armazenamento e, em alguns casos, da temperatura do sólido” (SILVA, 2003, p.11). 

Segundo Calil Jr. (199022 apud TEIXEIRA, 2006), os principais tipos de 

obstrução do fluxo que podem ocorrer durante o descarregamento de silos por gravidade são: 

 

21 Idem 9. 

22 Idem 1. 
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Tabela 2.4 – Vantagens e desvantagens dos fluxos de massa e de funil (Fonte: CHEUNG, 2007, p. 36). 

FLUXO DE MASSA FLUXO DE FUNIL 

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Vazão regular 
Altas tensões na 

transição da 
tremonha 

Menor altura da 
tremonha 

Flutuações na vazão 

Efeito de segregação 
radial reduzido, com 

a melhora da 
homogeneidade 

Desgaste superficial 
da parede 

Diminuição das 
pressões dinâmicas 

na região da 
tremonha 

Segregação de 
sólidos 

Campo de tensões 
mais previsível 

Necessidade de 
tremonhas mais 
inclinadas e lisas 

Menor desgaste 
superficial da parede 

Efeitos de 
consolidação com o 
tempo podem causar 
obstruções de fluxo 

Toda capacidade 
utilizada 

Maior energia de 
elevação 

 
Deterioração dos 

produtos por causa 
da região estagnada 

Maior capacidade de 
armazenamento, pois 
não possui regiões 

com produto 
estagnado 

As partículas devem 
resistir à queda livre 
de alturas maiores 

 
Redução da 

capacidade de 
armazenagem 

   Formação de tubos 

   
Picos de pressões na 
região de transição 

efetiva 

 

 

Figura 2.16 – Pressão de consolidação versus resistência adquirida (Fonte: GOMES, 200123 apud SILVA, 2003, 

p. 11 – “modificada pelo autor”). 

23 GOMES, F. F. Estruturas de armazenamento – Avanços tecnológicos na construção. Lavras, UFLA, 2001. 

70 p. (Apostila). 
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♦ O tubo (Figura 2.17(a)): ocorre com maior freqüência em silos com fluxo de 

funil ou quando a resistência do produto aumenta com o tempo; 

♦ O arco mecânico (Figura 2.17(b)): ocorre devido ao arranjo das partículas do 

sólido, quando o tamanho das mesmas é grande se comparada à dimensão da 

abertura de saída do silo. Comum em produtos de granulometria maior; 

♦ O arco coesivo (Figura 2.17(c)): resultado da consolidação e resistência do 

sólido armazenado. Ocorre comumente em produtos de granulometria fina e 

coesivos. 

 
  

(a) (b) (c) 

Figura 2.17 – Obstruções (a) em tubo e em arco (b) mecânico e (c) coesivo (Fonte: TEIXEIRA, 2006, p. 28). 

2.4. PRESSÕES EM SILOS 

As pressões em silos são geradas em função dos processos operacionais - 

carregamento, armazenamento e descarregamento. Em cada uma destas etapas a estrutura se 

comporta de forma particular, sendo necessário levar em conta estas peculiaridades quando da 

análise estrutural. Inúmeras são as variáveis que afetam o comportamento estrutural dos silos, 

segundo Cheung (2007, p. 46), citadas a seguir: 

♦ Propriedades físicas do produto armazenado; 

♦ Material empregado na construção das paredes do silo; 

♦ Tipo de fluxo do sistema; 

♦ Forma da tremonha; 

♦ Altura e forma do carregamento; 

♦ Geometria espacial do silo; 

♦ Imperfeições geométricas da parede do silo; 
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♦ Temperatura e umidade; 

♦ Degradação das paredes dos silos com o tempo. 

O produto armazenado, de modo geral, gera pressões normais e paralelas às 

paredes verticais e à tremonha dos silos além das tensões verticais no interior do próprio 

material, como mostra a Figura 2.18, na qual: 

♦ ph - pressão horizontal na parede vertical devido ao produto armazenado; 

♦ pn - pressão normal à parede da tremonha devido ao produto armazenado; 

♦ pt - pressão de atrito na parede da tremonha devido ao produto armazenado; 

♦ pv - tensão vertical no produto armazenado; 

♦ pw - pressão de atrito na parede vertical devido ao produto armazenado. 

 

Figura 2.18 – Pressões geradas pelo produto armazenado (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 9). 

2.4.1. Tensões em repouso, ativa e passiva 

Considerando uma massa de solo, conforme mostra a Figura 2.19, limitada por 

um muro sem atrito de altura AB. Um elemento de solo situado a uma profundidade z está 

submetido a uma tensão efetiva horizontal σ’h e a uma tensão efetiva vertical σ’ v. A relação 

entre estas é definida como coeficiente de empuxo lateral K: 

v

hK
'

'

σ
σ=  (2.5) 
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São possíveis três comportamentos para o muro, citados a seguir, de acordo com 

Das (2007, p. 349): 

Caso 1 – Se o muro for estático, a massa do solo estará em um estado de 

equilíbrio estático (Figura 2.19). Neste caso, σ’h passa a ser denominada tensão em repouso 

σ’ho e K passa a ser chamado coeficiente de empuxo em repouso Ko. 

 

Figura 2.19 – Tensão em repouso (Fonte: DAS, 2007, p. 349). 

Caso 2 – Se o muro girar de modo suficiente em torno da sua base para a posição 

A’B (Figura 2.20(a)), então uma massa de solo triangular ABC’ adjacente ao muro atingirá 

um estado de equilíbrio plástico e se romperá deslizando para baixo segundo o plano BC’. 

Neste momento, σ’h passa a ser chamada de tensão ativa σ’ha e K de coeficiente de empuxo 

ativo Ka. 

Caso 3 – Se o muro girar suficientemente em torno da sua base para uma posição 

A”B (Figura 2.20(b)), então uma massa de solo triangular ABC” atingirá uma estado de 

equilíbrio plástico e irá se romper deslizando para cima ao longo do plano BC”. Neste caso, 

σ’h passa a ser chamada de tensão passiva σ’hp e K de coeficiente de empuxo passivo Kp. 

  
(a) (b) 

Figura 2.20 – Tensões (a) ativa e (b) passiva (Fonte: DAS, 2007, p. 349). 
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A Figura 2.21 mostra esta interpretação em termos de círculos de Mohr: 

♦ O círculo de Mohr de cor vermelha representa o estado em repouso; 

♦ Como na condição ativa há um alívio de tensões, tem-se σ’ha < σ’ v. Esta 

condição é bem representada pelo círculo de Mohr de cor verde; 

♦ A condição passiva é representada pelo círculo de Mohr de cor azul, pois neste 

caso o solo sofre um esforço advindo da estrutura. Assim σ’hp > σ’ v. 

 

Figura 2.21 – Tensões em repouso, ativa e passiva representadas pelos círculos de Mohr nas cores vermelha, 

verde e azul, respectivamente. 

As tensões em uma massa de produto armazenado em um silo não são tão simples 

de serem descritas, devido ao atrito com as paredes, fato desconsiderado na situação 

exemplificada acima. Porém, tem-se ainda estados de tensão ativa e passiva, conforme 

descritos a seguir. 

2.4.2. Estado de tensões dentro do silo 

Quando uma massa granular é depositada em um silo, a maior pressão tende a ser 

a vertical, correspondendo, portanto, ao estado ativo de tensões, chamado de pressões 

estáticas ou iniciais. Quando o fluxo do material se inicia, passa a existir o estado passivo de 

tensões, pois a pressão vertical tende a ser a menor, sendo conhecido como pressões 

dinâmicas ou de fluxo. O plano que delimita a transição entre o estado ativo e o passivo é 

denominado plano de mudança (switch). Este plano tem origem acima da abertura de saída e 

desloca-se para cima pelo menos até a transição entre a tremonha e a parede vertical, em um 

silo com fluxo de massa, ou até a transição efetiva (ver Figura 2.4), em silos com fluxo de 

funil (FREITAS, 2001). 
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Como a diferença existente no campo de tensões entre as situações de 

carregamento e descarregamento produz um aumento considerável nas pressões atuantes nas 

paredes do silo, podem aparecer picos de pressões, conforme exemplificado na Figura 2.22, 

quando a situação de fluxo é alcançada (NASCIMENTO, 2008). 

 

Figura 2.22 – Picos de pressões nas paredes do silo (Fonte: TEIXEIRA, 2006, p. 42 – “modificada pelo autor”). 

2.5. NORMAS 

O Brasil não conta com uma normalização formal para o dimensionamento de 

silos, sendo, portanto, necessária a aplicação dos dispostos em uma das muitas normas 

internacionais existentes. 

Com relação às ações atuantes na estrutura, as pressões produzidas pelos grãos 

nas paredes e no fundo do silo analisado são consideradas de acordo com o apresentado na 

norma européia EN 1991-4 (EUROCODE, 2006), enquanto que o carregamento proveniente 

da atuação do vento segue as indicações da norma brasileira NBR 6123 (ABNT, 1988). 

2.5.1. Pressões dos grãos - EN 1991-4 

O programa estrutural do Eurocode compreende um conjunto de dez normas que 

são, em geral, subdivididas em várias partes. O Eurocode 1 (EN 1991) faz uma abordagem 

sobre as ações nas estruturas, sendo que a parte 4 desta norma trata das ações atuantes em 

silos e tanques. 

2.5.1.1. Limitações impostas 

Para a utilização desta norma devem ser consideradas algumas limitações 

impostas pela mesma para o projeto de silos. A seguir estão apresentadas as principais: 
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♦ As formas das seções transversais dos silos são limitadas às mostradas na 

Figura 2.23, na qual: 

� A - área da seção transversal do segmento vertical; 

� U - perímetro interno da seção transversal do segmento vertical; 

� a - comprimento do lado de um silo retangular ou hexagonal; 

� b - largura de um silo retangular; 

� dc - maior diâmetro inscrito na seção transversal do silo; 

� r - raio equivalente do silo. 

 

Figura 2.23 – Seções transversais cobertas pela EN 1991-4 (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 9). 

♦ As seguintes limitações geométricas devem ser respeitadas: 

� Altura total do silo hb, do vértice da tremonha até a superfície equivalente, 

menor que 100 m. A superfície equivalente é a superfície plana obtida para 

um mesmo volume de produto armazenado. 

� Maior diâmetro inscrito na seção transversal do silo dc menor que 60 m. 

� Relação hb/dc menor que 10. 

♦ A transição entre a tremonha e a parede vertical deve ser um plano horizontal; 

♦ O silo não deve possuir estrutura auxiliar interna, exceto os silos retangulares; 

♦ Cada silo deve ser projetado para uma determinada gama de propriedades 

(conseqüentemente de possíveis produtos a serem armazenados); 

♦ Deve-se garantir que o material armazenado possua fluxo livre; 

♦ O diâmetro máximo das partículas do material armazenado deve ser menor que 

0,03 dc. Se as partículas forem grandes comparadas à espessura das paredes do 

silo, uma força aplicada à parede correspondente a cada partícula deverá ser 

considerada; 
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♦ Deve-se considerar que o carregamento do silo envolva apenas efeitos de 

inércia e de impacto de cargas desprezíveis; 

♦ Deve-se garantir a ocorrência de fluxo de funil; 

♦ No caso da utilização de dispositivos para o descarregamento do silo, o fluxo 

do material deve ser suave e central; 

♦ São aceitas apenas tremonhas tronco-cônicas e tronco-piramidais quadradas ou 

retangulares; 

♦ Silos que não possuam geometria simétrica (por exemplo, uma tremonha 

tronco-piramidal com o cilindro circular) não são aceitos; 

♦ O projeto de silos para o descarregamento real dos materiais está fora do 

escopo desta norma (o que se apresenta é uma aproximação do 

comportamento); 

♦ Também não está previsto o projeto de silos contra terremotos, choques, 

trituração e ruídos, devido ao fato de que estes fenômenos ainda não são bem 

compreendidos. 

2.5.1.2. Propriedades dos produtos armazenados 

Devem ser consideradas possíveis diferenças entre os parâmetros obtidos por 

meio de ensaios e aqueles que, de fato, governam o comportamento dos produtos 

armazenados nos silos. Na avaliação destas diferenças deve-se levar em conta: a) que muitos 

parâmetros não são constantes, e sim dependentes do nível de tensão e do modo de 

deformação ao qual o produto está submetido; b) o papel desempenhado pela forma, tamanho 

e distribuição granulométrica do material; c) os efeitos do tempo; d) as variações dos teores de 

umidade; e) o efeito de ações dinâmicas; f) a fragilidade ou ductilidade dos materiais testados; 

g) e o método de carregamento para o silo comparado ao método utilizado no ensaio. Na 

avaliação das diferenças das propriedades de atrito da parede ainda devem ser levadas em 

conta: h) a corrosão e as reações químicas que ocorrem entre partículas, água e material da 

parede; i) a abrasão e o desgaste ou polimento das paredes do silo; j) e o acúmulo de gorduras 

na superfície das paredes, assim como do próprio material armazenado. 

Os valores das propriedades adotadas no projeto devem considerar potenciais 

variações devidas às mudanças na composição, método de produção, classificação, teor de 
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umidade, temperatura, idade e carga elétrica causadas pela manutenção dos produtos. Os 

valores característicos destas propriedades podem ser obtidos pelo método aproximado, no 

qual se utilizam propriedades médias, do coeficiente de atrito com a parede µm, do coeficiente 

de empuxo lateral Km e do ângulo de atrito interno φim, tabeladas pela norma ou obtidas por 

meio de ensaios. O limite superior é obtido multiplicando-se o valor da propriedade pelo fator 

de conversão a correspondente, enquanto o limite inferior é obtido fazendo-se a operação 

inversa, ou seja, dividindo-se a propriedade por a. 

Quando existe um número suficiente de dados de ensaios com o material de 

interesse pode-se definir este fator de conversão a conforme recomendado pela norma, desde 

que seja levada em conta a variação das propriedades durante a vida útil do silo, a 

possibilidade de segregação do material e os efeitos da incerteza inerente à amostragem. 

Alternativamente podem-se utilizar os valores tabelados pela norma. 

O valor sugerido pela norma para o coeficiente de atrito com a parede µ é dado 

em função da característica da superfície sobre a qual o material irá deslizar, conforme 

apresentado na Tabela 2.5. 

São tabelados valores de µ para paredes nas categorias D1, D2 e D3, sendo que 

para a categoria D4 a norma recomenda o cálculo do coeficiente de atrito efetivo com a 

parede µeff: 

( ) wwiweff aa µφµ +−= tan1  (2.6) 

Onde φi é o ângulo de atrito interno do material, µw o coeficiente de atrito com a parede 

(supondo uma superfície plana) e aw é o fator de contato com a parede, determinado pela 

seguinte expressão: 

iw

w
w bb

b
a

+
=  (2.7) 

Em que bw e bi são função da geometria do perfil, conforme mostra a Figura 2.24. 
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Tabela 2.5 – Características da superfície das paredes (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 35). 

Categoria Descrição Materiais típicos 

D1 
Atrito baixo 

“Superfície escorregadia” 

Aço inoxidável laminado a frio 

Aço inoxidável polido 

Alumínio polido 

Polietileno de alto peso molecular 

Revestimento de baixo atrito 
   

D2 
Atrito moderado 

“Superfície suave” 

Aço carbono moderadamente suave 

Aço inoxidável fresado 

Aço carbono galvanizado 

Alumínio oxidado 

Revestimento resistente à corrosão ou abrasão 
   

D3 
Atrito alto 

“Superfície áspera” 

Concreto/Concreto com acabamento em aço 

Aço carbono corroído 

Aço resistente à abrasão 

Revestimento cerâmico 
   

D4 Irregular 
Superfície corrugada horizontalmente 

Metal perfilado com nervuras horizontais 

 

  
(a) (b) 

Figura 2.24 – Geometria da parede para a categoria D4 (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 97 – “modificada pelo 

autor”). 

O valor aproximado do coeficiente de empuxo lateral Km pode ser obtido em 

função do ângulo de atrito interno φim, como apresentado abaixo: 
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( )imm senK φ−= 11,1  (2.8) 

O fator 1,1 na Equação (2.8) é usado para representar a diferença existente entre o 

valor de K (= Ko) medido sob condições de atrito com a parede desprezíveis e o valor de K 

medido quando o mesmo existe. 

2.5.1.3. Pressões geradas pelos grãos 

A avaliação das ações em silos deve levar em conta as propriedades dos materiais 

que poderão ser armazenados, a variação das condições de atrito na superfície, a geometria do 

silo e os métodos de carregamento e descarregamento. 

O projeto de silos deve prever a classe de avaliação das ações na qual cada 

unidade armazenadora se enquadra, conforme mostrado na Tabela 2.6. Independente dos 

limites para as propriedades, dados na Tabela 2.1, para os silos que se enquadram na classe 1 

a norma permite que se usem os valores médios das mesmas. 

Tabela 2.6 – Classificação dos silos para avaliação das ações (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 24). 

Avaliação das ações Descrição 

Classe 1 Silos com capacidade abaixo de 100 toneladas 
  

Classe 2 
Todos os silos cobertos por esta norma que não se 
enquadram nas outras classes 

  

Classe 3 

Silos com capacidade superior a 10.000 toneladas 

Silos com capacidade superior a 1.000 toneladas em que 
uma das situações abaixo ocorre: 

Excentricidade da boca de descarga com eo > 0,25 dc 

Silo baixo com excentricidade do topo da superfície de 
produto armazenado com et > 0,25 dc 

A norma define uma seção exclusiva de especificações para o cálculo das pressões 

nas paredes do silo e outra para o cálculo das pressões no fundo plano ou na tremonha, 

conforme o caso. 

� Pressões nas paredes do silo 



Análise do comportamento estático e dinâmico de silos 

A. L. D. P. Argenta                                                                                                                                     Capítulo 2 

56 

O cálculo das pressões nas paredes do silo é função, inicialmente, da esbeltez do 

mesmo, sendo diferenciado para silos esbeltos, intermediários ou baixos e silos de contenção. 

Para cada tipo de estrutura são definidas pressões de carregamento e de descarregamento que, 

por sua vez, são divididas em pressões simétricas e assimétricas. 

♦ Pressões simétricas: durante e após o carregamento pode-se definir a pressão 

horizontal ph e a pressão de atrito pw nas paredes do silo e a tensão vertical pv 

no interior do material armazenado, em qualquer profundidade. As pressões de 

descarregamento são definidas pelas pressões horizontal ph e de atrito pw nas 

paredes do silo. 

♦ Pressões assimétricas (patch loads): para representar assimetrias acidentais 

associadas a excentricidades e imperfeições nos processos de carregamento e 

descarregamento e a excentricidades da abertura de saída utilizam-se estas 

pressões adicionais normais à parede. A patch load pp é obtida como uma 

parcela da pressão horizontal ph, tanto para o carregamento quanto para o 

descarregamento, e é considerada atuando simultaneamente à mesma. As 

pressões adicionais dependem da forma de construção dos silos, sendo que a 

norma faz esta distinção para silos circulares de parede grossa (dc/t ≤ 200) ou 

esbelta (dc/t > 200) e silos não circulares. As pressões assimétricas podem ser 

substituídas por um acréscimo de pressão uniforme para os silos esbeltos e 

intermediários na classe 2 e silos baixos na classe 2 com excentricidade da 

abertura de saída eo maior que 0,1 dc. Para os silos circulares de parede grossa 

há um acréscimo apenas nas pressões horizontais ph de carga e descarga, 

enquanto que para os de parede esbelta, além deste, há acréscimo das pressões 

de atrito pw. 

Para os seguintes casos a norma permite que as pressões adicionais sejam 

desprezadas: 

♦ Pressões adicionais no carregamento: desprezíveis para silos esbeltos e 

intermediários na classe 1 e para silos baixos em qualquer classe; 

♦ Pressões adicionais no descarregamento: desprezíveis para silos esbeltos, 

intermediários e baixos na classe 1 e para silos baixos nas classes 2 e 3 quando 

a excentricidade da abertura de saída eo é menor que 0,1 dc. 
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Além disto, quando ocorre pipe flow, que seja sempre um fluxo interno, as 

pressões no descarregamento podem ser ignoradas. Sob fluxo de massa ou mixed flow o 

projeto deve considerar as pressões assimétricas que se desenvolvem. E quando ocorre pipe 

flow ou mixed flow com contato parcial com a parede do silo, o projeto deve considerar as 

pressões assimétricas de forma particular. 

Para determinadas condições, os silos circulares enquadrados nas classes 2 e 3 

podem possuir grande excentricidade e, desta forma, a norma sugere a avaliação deste 

fenômeno independentemente das pressões anteriormente citadas: 

♦ Para silos esbeltos: quando a excentricidade da abertura de saída eo excede um 

valor crítico igual a 0,25 dc ou a excentricidade máxima durante o 

carregamento ef excede este valor crítico sendo a esbeltez do silo maior que 

hc/dc = 4,0, deve-se considerar uma nova pressão de descarga; 

♦ Para silos intermediários e baixos: se a excentricidade da abertura de saída eo 

exceder um valor crítico igual a 0,25 dc, uma nova pressão de descarga deve 

ser considerada, mas se a excentricidade máxima durante o carregamento ef 

exceder este valor crítico deve-se considerar uma nova pressão de carga. 

Além das ações devidas ao carregamento e ao descarregamento, junto com todas 

as particularidades constantes na norma, a mesma faz um apanhado sobre as ações em silos 

com sistema de aeração no fundo, ações devidas às diferenças de temperatura entre o sólido 

armazenado e a estrutura e ações em silos retangulares. 

As pressões simétricas são relativamente independentes do material a ser 

armazenado, ao contrário das pressões assimétricas, cuja dependência é representada pelo 

fator de majoração Cop, utilizado no cálculo das pressões adicionais. A determinação deste 

fator por meio de um teste de laboratório ainda não é possível, portanto, a obtenção do mesmo 

é baseada em experimentos de descarregamento de silos e na experiência. A norma tabela 

valores deste fator para alguns materiais e sugere que, para os que não constem nesta lista, o 

fator seja obtido pela expressão: 

2,65,25,3 −+= Kop aaC µ  (2.9) 
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Onde aµ e aK são os fatores de conversão a para o coeficiente de atrito com a parede e para o 

coeficiente de empuxo lateral, respectivamente. 

� Pressões no fundo plano ou na tremonha 

O cálculo das pressões de carregamento e descarregamento na base do silo é 

dividido para fundo plano, tremonha íngreme ou abatida. 

Quando há significativa probabilidade do material armazenado desenvolver 

condições de carregamento dinâmicas, pressões mais altas são aplicadas na tremonha ou no 

fundo do silo. Assume-se que este fenômeno ocorra em silos esbeltos armazenadores de 

produtos que não possam ser considerados como possuindo baixa coesão ou em silos que 

armazenem produtos suscetíveis ao entrosamento mecânico das partículas. Quando este 

fenômeno ocorre, a norma recomenda que o fator de majoração da carga na base Cb seja 

aumentado, de acordo com a classe do silo. 

Para os silos com fundo plano o cálculo das pressões verticais pv é recomendado 

diferentemente para silos esbeltos e intermediários ou baixos, considerando que as mesmas 

sejam idênticas após o carregamento e durante o descarregamento. Para os silos que possuem 

tremonha, o cálculo é dividido entre pressões devidas ao carregamento e ao descarregamento, 

em que são calculadas a tensão vertical pv no produto armazenado, a pressão normal pn e a 

pressão de atrito pt na parede da tremonha. Além destas pressões, a norma prevê o cálculo das 

pressões na transição entre as paredes verticais e a tremonha e das pressões em tremonhas de 

silos com sistema de aeração. 

2.5.1.4. Cálculo das pressões geradas pelos grãos 

São apresentadas a seguir as equações para o cálculo das pressões nas paredes e 

na base de um silo intermediário classe 1 com fundo plano, com carregamento e 

descarregamento centrais. 

A fim de esclarecer o significado de todas as variáveis envolvidas nas equações 

apresentadas a seguir, a Figura 2.25 apresenta os parâmetros geométricos de um silo e as 

excentricidades provenientes do carregamento e do descarregamento, bem como a 

excentricidade da abertura de saída, segundo a norma européia EN 1991-4 (EUROCODE, 

2006), onde: 
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♦ dc - maior diâmetro inscrito na seção transversal do silo; 

♦ ef - excentricidade máxima da superfície durante o processo de carregamento; 

♦ eo - excentricidade da abertura de saída; 

♦ et - excentricidade da superfície quando o silo está na condição cheia; 

♦ hb - altura total do silo, do vértice da tremonha até a superfície equivalente; 

♦ hc - altura da parede vertical do silo, da transição entre a tremonha e parede 

vertical até a superfície equivalente; 

♦ hh - altura da tremonha, do vértice até a transição; 

♦ ho - profundidade abaixo da superfície equivalente até o ponto mais alto de 

contato entre produto e parede; 

♦ htp - distância vertical entre o ponto mais alto de contato entre produto e parede 

até o ponto mais alto do produto armazenado; 

♦ r - raio equivalente do silo; 

♦ t - espessura da parede do silo; 

♦ z - profundidade abaixo da superfície equivalente na condição cheia; 

♦ α - ângulo de inclinação da parede da tremonha medido a partir da horizontal; 

♦ β - ângulo de inclinação da parede da tremonha medido a partir da vertical; 

♦ φr - ângulo de repouso do material. 

� Pressões nas paredes 

As pressões simétricas que ocorrem devido ao carregamento do silo podem ser 

calculadas com as Equações (2.10) a (2.19), lembrando que as pressões assimétricas podem 

ser desconsideradas para silos na classe 1. 

O valor da tensão vertical pvf no interior do produto, após o carregamento, em 

qualquer profundidade, é dado por: 

Vvf zp γ=  (2.10) 
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(a) (b) 

1 superfície equivalente 2 transição 3 linha de centro 

Figura 2.25 – (a) Parâmetros geométricos e (b) excentricidades (Fonte: EN 1991-4, 2006, p. 9 – “modificada 

pelo autor”). 

Em que: 
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Na qual: 
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24 Equação válida para silos circulares com carregamento simétrico. 
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Onde: µ é o coeficiente de atrito com a parede; γ é o peso específico do produto; K é o 

coeficiente de empuxo lateral; z é a profundidade abaixo da superfície equivalente na 

condição cheia; A é a área da seção transversal do segmento vertical; U é o perímetro interno 

da seção transversal do segmento vertical; φr é o ângulo de repouso do material; r é o raio 

equivalente do silo; e ho é a profundidade abaixo da superfície equivalente até o ponto mais 

alto de contato entre produto e parede. 

Os valores da pressão horizontal phf e da pressão de atrito pwf em qualquer 

profundidade, depois do carregamento, podem ser determinados por: 

Rhohf Ypp =  (2.15) 

hfwf pp µ=  (2.16) 

Nas quais: 

oho zKp γ=  (2.17) 

n

oo

o
R hz

hz
Y












+








−
−

−= 11  (2.18) 

Para uma profundidade qualquer, a pressão de atrito pode ser transformada em 

uma força vertical de compressão nzSk, atuando na parede, por unidade de perímetro, através 

da seguinte integral: 

( ) ( )∫ −==
z

VhowfzSk zzpdzzpn
0

µ  (2.19) 

O acréscimo nas pressões simétricas devido ao descarregamento do silo pode ser 

calculado por meio das Equações (2.20) a (2.22), levando em conta que as pressões 

assimétricas podem ser desconsideradas para silos na classe 1. 

Os valores da pressão horizontal phe e da pressão de atrito pwe podem ser 

determinados por: 
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hfhhe pCp =  (2.20) 

wfwwe pCp =  (2.21) 

Onde Ch e Cw são fatores determinados em função da classe na qual o silo se encontra e da 

existência ou não de fluxo (análise estática ou dinâmica). 

A transformação da pressão de atrito em uma força vertical de compressão na 

parede nzSk, por unidade de perímetro, em uma profundidade qualquer, resulta em: 

( ) ( )∫ −==
z

VhowwezSk zzpCdzzpn
0

µ  (2.22) 

� Pressão na base 

No cálculo da pressão na base de silos intermediários com fundo plano é levado 

em consideração o potencial de aparecimento de pressões localizadas maiores que aquelas 

atuantes na transição entre as paredes verticais e a base do silo, que são obtidas por: 

vfbvft pCp =  (2.23) 

Em que pvf é a tensão vertical no produto, calculada pela Equação (2.10) com z igual a hc, e Cb 

é o fator de majoração da carga na base. 

A pressão vertical pvsq atuante no fundo plano de silos intermediários pode ser 

determinada por: 















−
−

∆+=
ctp

cc
sqvbvsq dh

dh
ppp

2

2
 (2.24) 

Na qual: 

vhovtpsq ppp −=∆  (2.25) 
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tpvtp hp γ=  (2.26) 

Onde: pvb é a componente uniforme da pressão vertical, obtida pela Equação (2.23) com z 

igual a hc; pvho é obtido da Equação (2.10) com z igual a ho; hc é a altura da parede vertical do 

silo, da transição entre a tremonha e a parede vertical até a superfície equivalente; htp é a 

distância vertical entre o ponto mais alto de contato entre produto e parede até o ponto mais 

alto do produto armazenado; e dc é o maior diâmetro inscrito na seção transversal do silo. 

2.5.2. Ações do vento – NBR 6123 

A NBR 6123 (ABNT, 1988) é a norma brasileira que orienta sobre o 

procedimento de cálculo das forças que surgem nas edificações devidas à atuação do vento. A 

norma não trata de edificações com formas, dimensões ou localizações ditas fora do comum, 

para estes casos a mesma recomenda que estudos especiais sejam realizados para a 

determinação das forças atuantes devidas ao vento e dos efeitos sobre a estrutura considerada. 

A norma orienta que o cálculo das forças devidas ao vento sobre uma edificação 

seja realizado separadamente para: a) elementos de vedação e suas fixações, como por 

exemplo, para telhas, vidros, esquadrias e painéis de vedação; b) partes da estrutura, como 

telhados e paredes; c) e para a estrutura como um todo. 

2.5.2.1. Determinação das forças estáticas 

Para a determinação das forças estáticas devidas a atuação do vento deve-se 

prosseguir como indicado em seguida: 

a. Inicialmente determina-se a velocidade básica do vento Vo, que é função do local onde 

a estrutura será construída e pode ser obtida pela norma através do gráfico de isopletas 

da velocidade básica no Brasil. Esta constante é definida pela norma como a máxima 

velocidade média de uma rajada de três segundos, que pode ser excedida em média 

uma vez a cada 50 anos, medida a 10 metros sobre o nível do terreno em campo aberto 

e plano. 

b. Em seguida devem ser determinados os coeficientes S1, S2 e S3. 
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O fator topográfico S1 leva em consideração as variações do relevo do terreno e é 

determinado diferentemente para terrenos planos ou fracamente acidentados, taludes e morros 

e vales profundos protegidos de ventos. 

Tabela 2.7 – Categorias das edificações em função da rugosidade do terreno (Fonte: NBR 6123, 1988, p. 8). 

Categoria Descrição Exemplos 

I 
Superfícies lisas de grandes dimensões, 
com mais de 5 km de extensão, medida 
na direção e sentido do vento incidente 

Mar calmo 

Lagos e rios 

Pântanos sem vegetação 
   

II 

Terrenos abertos em nível ou 
aproximadamente em nível, com poucos 
obstáculos isolados, tais como árvores e 

edificações baixas. A cota média do 
topo dos obstáculos é considerada 

inferior ou igual a 1,0 m 

Zonas costeiras planas 

Pântanos com vegetação rala 

Campos de aviação 

Pradarias e charnecas 

Fazendas sem sebes ou muros 
   

III 

Terrenos planos ou ondulados com 
obstáculos, tais como sebes e muros, 

poucos quebra-ventos de árvores, 
edificações baixas e esparsas. A cota 

média do topo dos obstáculos é 
considerada igual a 3,0 m 

Granjas e casas de campo (com 
exceção das partes com matos) 

Fazendas com sebes ou muros 

Subúrbios a considerável distância 
do centro, com casas baixas e 

esparsas 
   

IV25 

Terrenos cobertos por obstáculos 
numerosos e pouco espaçados, em zona 

florestal, industrial ou urbanizada. A 
cota média do topo dos obstáculos é 

considerada igual a 10 m 

Zonas de parques e bosques com 
muitas árvores 

Cidades pequenas e seus arredores 
Subúrbios densamente construídos 

de grandes cidades 

Áreas industriais plena ou 
parcialmente desenvolvidas 

   

V 

Terrenos cobertos por obstáculos 
numerosos, grandes, altos e pouco 

espaçados. A cota média do topo dos 
obstáculos é considerada igual ou 

superior a 25 m 

Florestas com árvores altas, de 
copas isoladas 

Centros de grandes cidades 

Complexos industriais bem 
desenvolvidos 

 

 

25 Esta categoria também inclui zonas com obstáculos maiores e que ainda não possam ser consideradas na 

categoria V. 
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O efeito combinado da rugosidade do terreno, das dimensões da edificação ou da 

parte da edificação em estudo e da variação da velocidade do vento com a altura acima do 

terreno é levado em conta pelo fator S2. O aumento da velocidade do vento com a altura é 

função da rugosidade do terreno e do intervalo de tempo considerado na determinação da 

velocidade, sendo que a rugosidade é classificada em cinco categorias de acordo com a 

norma, conforme mostra a Tabela 2.7. 

O intervalo de tempo está relacionado com as dimensões da edificação, pois 

edificações pequenas e elementos de edificações são mais afetados por rajadas de curta 

duração do que grandes edificações. Para estas, é mais adequado considerar o vento médio 

calculado com um intervalo de tempo maior. A norma faz distinção entre três classes de 

edificações, como mostra a Tabela 2.8. Para aquelas edificações ou partes de edificações para 

as quais a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceder 80 m o 

intervalo de tempo correspondente deverá ser determinado por aproximações sucessivas, 

conforme as indicações constantes na norma. 

Tabela 2.8 – Classes das edificações em função das suas dimensões (Fonte: NBR 6123, 1988, p. 9). 

Classe Descrição Intervalo de tempo 

A 

Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e 
peças individuais de estruturas sem vedação. Toda edificação 
na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 
20 m. 

3 s 

B 
Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior 
dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja 
entre 20 m e 50 m. 

5 s 

C 
Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior 
dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 
50 m. 

10 s 

O fator S2 pode ser obtido, em função da altura acima do terreno z, por: 

p

r
z

FbS 






=
102  (2.27) 

Onde: Fr é o fator de rajada; b é o parâmetro meteorológico; e p é o expoente da lei potencial 

de variação de S2. 
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Estas três variáveis são tabeladas em função da categoria e da classe na qual a 

edificação se enquadra. Esta formulação só é aplicável até a altura zg, obtida em função da 

categoria da edificação em análise, que define o contorno superior da camada atmosférica. 

Por fim, o fator estatístico S3, que considera o grau de segurança requerido e a 

vida útil da edificação, pode ser determinado de acordo com a Tabela 2.9. A norma considera, 

para as edificações normais, que a probabilidade de que a velocidade Vo seja igualada ou 

excedida no período de recorrência de 50 anos é de 63%. 

Tabela 2.9 – Valores do fator estatístico S3 (Fonte: NBR 6123, 1988, p. 10). 

Grupo Descrição S3 

1 

Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou 
possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva 
(hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de 
comunicação, etc.) 

1,10 

2 
Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e 
indústria com alto fator de ocupação 

1,00 

3 
Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação 
(depósitos, silos, construções rurais, etc.) 

0,95 

4 Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.) 0,88 

5 Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3 durante a construção 0,83 

c. De posse destes fatores pode-se calcular a velocidade característica do vento Vk, dada 

por: 

321 SSSVV ok =  (2.28) 

d. Depois de obtida a velocidade característica é possível determinar a pressão dinâmica 

do vento q, para condições normais de pressão (1 atm) e de temperatura (15 °C), 

através de: 

2613,0 kVq =  (2.29) 

e. O próximo passo é a determinação dos coeficientes de pressão. 

Como a força do vento depende da diferença de pressão nas faces opostas da parte 

da edificação em estudo, os coeficientes de pressão são dados para superfícies externas e 
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internas. A pressão efetiva ∆p, em um ponto qualquer da superfície da edificação, é definida 

pela diferença entre as pressões efetivas externa ∆pe e interna ∆pi: 

ie ppp ∆−∆=∆  (2.30) 

Pode-se definir o coeficiente de pressão externa cpe e o coeficiente de pressão 

interna cpi, respectivamente, por: 

q

p
c e

pe
∆

=  (2.31) 

q

p
c i

pi
∆

=  (2.32) 

Valores positivos dos coeficientes de pressão externa ou interna correspondem a 

sobrepressões (pressões efetivas acima da pressão atmosférica de referência), enquanto que 

valores negativos correspondem a sucções (pressões efetivas abaixo da pressão atmosférica de 

referência), efeitos estes mostrados na Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 – Efeitos da sobrepressão e da sucção em silos (Fonte: ANDRADE JR. et. al., 2004, p. 513). 

Para a determinação das pressões externas em uma edificação cilíndrica de seção 

circular, são utilizados valores de coeficiente de pressão externa cpe tabelados em função do 

ângulo β, formado entre a direção do vento e o raio que passa pelo ponto considerado no 

contorno da estrutura (Figura 2.27), para superfícies rugosas ou com saliências e superfícies 

lisas. Segundo a norma para ângulos β a partir de 140° este coeficiente se torna constante. 
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Figura 2.27 – Parâmetros para a obtenção do coeficiente de pressão externa cpe (Fonte: NBR 6123, 1988, p. 19 – 

“modificada pelo autor”). 

Estes coeficientes devem ser aplicados para vento incidindo perpendicularmente 

ao eixo do cilindro e somente para fluxos acima da região crítica, ou seja, para número de 

Reynolds Re maior que 420.000, que pode ser determinado por: 

dVk70000Re=  (2.33) 

Onde d é o diâmetro do cilindro. 

Os coeficientes de pressão externa cpe para edificações cilíndricas de seção 

circular são aplicáveis a cilindros de eixo vertical (Figura 2.28(a)) – como chaminés, silos, 

gasômetros e reservatórios – ou de eixo horizontal (Figura 2.28(b)), por exemplo, 

reservatórios e tubulações aéreas. No caso de cilindros com eixo horizontal, a distância livre 

entre cilindro e terreno não deve ser menor que o diâmetro d do cilindro. 

  
(a) (b) 

Figura 2.28 – Cilindros com eixo (a) vertical e (b) horizontal submetidos ao vento passando em apenas um dos 

seus extremos (Fonte: NBR 6123, 1988, p. 19). 
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Estes coeficientes dependem da relação h/d entre o comprimento do cilindro h e 

seu diâmetro d. Para o caso de vento passando livremente apenas por um dos extremos do 

cilindro, como mostra a Figura 2.28, o valor de h deve ser considerado como o valor real da 

altura da estrutura enquanto que, no caso de vento passando livremente pelos dois extremos, 

Figura 2.29, o valor de h a considerar para o cálculo da relação h/d deve ser a metade do 

comprimento do cilindro. 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.29 – Cilindros com eixo (a) vertical e (b) horizontal submetidos ao vento passando pelos dois extremos 

(Fonte: NBR 6123, 1988, p. 19). 

As pressões internas, por sua vez, são representadas pelo coeficiente de pressão 

interna cpi. Podem ser considerados impermeáveis elementos construtivos e vedações tais 

como: a) lajes e cortinas de concreto armado ou protendido; b) e paredes de alvenaria, de 

pedra, de tijolos, de blocos de concreto e afins, sem portas, janelas ou quaisquer outras 

aberturas. Os demais elementos construtivos e vedações são considerados permeáveis. 

A permeabilidade deve-se à presença de aberturas, como juntas entre painéis de 

vedação e entre telhas, frestas e vãos abertos de portas e janelas, ventilações em telhas e 

telhados, chaminés e lanternins. O índice de permeabilidade de uma parte da edificação é 

definido pela relação entre a área das aberturas e a área total desta parte. A determinação deste 

índice deve ser feita com prudência, tendo em vista que alterações na permeabilidade, durante 

a vida útil da edificação, podem conduzir a valores mais nocivos de carregamento. 
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Se a edificação for totalmente impermeável ao ar, a pressão no seu interior será 

invariável no tempo e independente da velocidade da corrente de ar externa. Entretanto, 

usualmente as paredes e a cobertura de edificações consideradas como fechadas, em 

condições normais de serviço ou como conseqüência de acidentes, permitem a passagem do 

ar, modificando-se as condições ideais supostas nos ensaios. 

Aberturas na cobertura influirão nos esforços sobre as paredes nos casos de forro 

permeável ou inexistente. Caso contrário, estas aberturas vão interessar somente ao estudo da 

estrutura do telhado, seus suportes e sua cobertura, bem como ao estudo do próprio forro. 

Para edificações efetivamente estanques, a norma recomenda que seja adotado o 

mais nocivo dos seguintes valores: a) cpi = -0,2; b) ou cpi = 0. Para o cálculo das forças 

devidas ao vento na parede de uma edificação cilíndrica, quando esta possuir o topo aberto, 

devem ser adotados os seguintes valores para o coeficiente de pressão interna: a) para h/d ≥ 

0,3, cpi = -0,8; b) e para h/d < 0,3, cpi = -0,5. 

f. Depois de definidos os coeficientes de pressão externa cpe e interna cpi, pode-se 

calcular o valor da pressão efetiva ∆p. 

Utilizando as definições dos coeficientes de pressão externa cpe e interna cpi dadas, 

respectivamente, pelas Equações (2.31) e (2.32), pode-se reescrever a Equação (2.30), 

resultando em: 

( ) qccp pipe −=∆  (2.34) 

A obtenção de um valor positivo para ∆p indica uma pressão efetiva com o 

sentido de uma sobrepressão externa, e um valor negativo para ∆p indica uma pressão efetiva 

com o sentido de uma sucção externa. 

2.5.2.2. Determinação dos efeitos dinâmicos 

A norma também trata dos efeitos dinâmicos nas estruturas devidos à ação do 

vento. No vento natural, o módulo e a orientação da velocidade instantânea do ar sofrem 

flutuações em torno da velocidade média. A norma considera que a velocidade média 
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mantém-se constante durante um intervalo de tempo de 10 minutos, produzindo neste período 

efeitos puramente estáticos. 

As edificações que possuem um período fundamental menor ou igual a um 

segundo não são consideravelmente afetadas pelas oscilações da velocidade média, pois estes 

efeitos são computados na determinação do tempo adotado para o fator S2. Entretanto, aquelas 

que possuem um período fundamental superior a um segundo, particularmente as que são 

fracamente amortecidas, podem apresentar importante resposta dinâmica. 

A norma permite que sejam usados dois modelos distintos para o estudo da 

resposta dinâmica: 

♦ Modelo contínuo simplificado: pode ser adotado quando a edificação possui 

seção constante e distribuição ao menos aproximadamente uniforme de massa. 

Este método é aplicável a estruturas apoiadas exclusivamente na base e de 

altura inferior a 150 m, sendo considerada na resposta dinâmica destas, 

unicamente a contribuição do modo fundamental. Segundo a NBR 6123 

(ABNT, 1988), em geral, a retenção só do primeiro modo na solução conduz a 

erros inferiores a 10%; 

♦ Modelo discreto: no caso geral de uma edificação com propriedades variáveis 

com a altura, ela deve ser representada por meio de um modelo discreto. Em 

geral, um modelo com 10 discretizações é suficiente para fornecer uma 

precisão adequada nos resultados, de acordo com a NBR 6123 (ABNT, 1988). 

A resposta dinâmica total, dada pela superposição dos efeitos da resposta estática 

e das flutuações, pode ser obtida: a) pelo método simplificado, que fornece uma equação da 

variação da pressão final com a altura da edificação; b) ou pelo modelo discreto, no qual são 

determinadas as contribuições modais e, em seguida, as mesmas são combinadas para a 

obtenção da resposta dinâmica. 

2.6. CASCAS CILÍNDRICAS 

Uma casca é um corpo limitado por duas superfícies curvas, na qual a distância 

entre estas superfícies é pequena em comparação às outras dimensões. A Figura 2.30 mostra 

uma casca circular cilíndrica de raio médio R, comprimento L e espessura h e a mesma é feita 
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com material elástico, homogêneo e isotrópico com módulo de elasticidade E, coeficiente de 

Poisson ν e densidade ρs. 

 

Figura 2.30 – Casca cilíndrica (Fonte: ARGENTA et. al., 2010, p. 4374 – “modificada pelo autor”). 

As coordenadas transversal, circunferencial e axial são representadas por z, y = Rθ 

e x, respectivamente, e os deslocamentos correspondentes da superfície média da casca 

representados por w, v e u, como apresentado na Figura 2.31. 

 

Figura 2.31 – Sistema de coordenadas e campo de deslocamentos (Fonte: DEL PRADO, 2001, p. 13). 

2.6.1. Solução analítica – Teoria não-linear de Donnell 

Na literatura são encontradas diversas teorias não-lineares para a análise de 

cascas, com destaque para as propostas por Flügge, Novozhilov, Sanders, Koiter e Donnell. A 

teoria não-linear de Donnell é bastante difundida entre os pesquisadores e apresenta como 

vantagem sua simplicidade, se comparada às outras. 

A teoria de Donnell é aplicada ao estudo dos modos de vibração de cascas 

circulares cilíndricas com um número de ondas circunferenciais n grande, sendo, portanto, 
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necessário que 1/n² << 1, isto é, n ≥ 5, para possibilitar a obtenção de resultados com boa 

precisão. Segundo Amabili (2008), esta teoria é baseada nas seguintes hipóteses: 

♦ A casca é esbelta: h << R e h << L (nas aplicações práticas h/R ≤ 1/20); 

♦ A magnitude do deslocamento w é da mesma ordem que a espessura h da 

casca, portanto pequena comparada às dimensões R e L; 

♦ A inclinação é pequena em cada ponto: xw ∂∂ /  << 1 e yw ∂∂ /  << 1; 

♦ As deformações são pequenas; 

♦ As hipóteses de Kirchhoff-Love são garantidas: 

� As tensões na direção normal da superfície média da casca são 

desprezíveis; 

� As deformações variam linearmente com a espessura da casca. 

♦ As componentes de deslocamento u e v são pequenas quando comparadas ao 

deslocamento w. 

Levando em conta as hipóteses supracitadas pode-se desenvolver a formulação da 

teoria não-linear de Donnell para cascas abatidas, como segue. Uma casca é considerada 

abatida quando l/R << π/5, onde l é o comprimento médio de uma onda na direção 

circunferencial (DEL PRADO, 2001). 

As deformações específicas (εx, εy, γxy) de um ponto da superfície média da casca 

e as mudanças de curvatura (χx, χy, χxy) são dadas, respectivamente, por: 

2
,, 2

1
xxx wu +=ε  (2.35) 

2
,, 2

1
yyy w

R

w
v +−=ε  (2.36) 

yxyxxy wwuv ,,,, ++=γ  (2.37) 

xxx w,=χ  (2.38) 
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yyy w,=χ  (2.39) 

yxyx w,=χ  (2.40) 

As deformações de um ponto qualquer da casca (ε* x, ε* y, γ* xy) localizado a uma 

distância z da superfície média, podem ser calculadas através de: 

xxx zχεε −=*  (2.41) 

yyy zχεε −=*  (2.42) 

xyxyx zχγγ 2* −=  (2.43) 

Para o estado plano de tensões, as relações entre tensões e deformações resultam 

em: 

( )**
21

yxx
E ενε
ν

σ +
−

=  (2.44) 

( )**
21

xyy
E ενε
ν

σ +
−

=  (2.45) 

( )
*

12 yxyx
E γ

ν
τ

+
=  (2.46) 

A Figura 2.32 mostra as resultantes internas de membrana e de flexão utilizadas 

na análise de cascas. 
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(a) (b) 

Figura 2.32 – Resultantes dos esforços (a) de membrana e (b) de flexão (Fonte: DEL PRADO, 2001, p. 16 – 

“modificada pelo autor”). 

Estas resultantes, dos esforços internos de membrana (Nx, Ny, Nxy) e dos 

momentos internos (Mx, My, Mxy), são dadas por: 

( )yxx
h

hx KzdN ενεσ +== ∫−
2

2
 (2.47) 

( )xy
h

h yy KzdN ενεσ +== ∫−
2

2
 (2.48) 

yx
h

h yxxy KzdN γντ 






 −== ∫ − 2

12

2
 (2.49) 

( )yxx
h

hx DzdzM χνχσ +−=−= ∫ −
2

2/
 (2.50) 

( )xy
h

h yy DzdzM χνχσ +−=−= ∫ −
2/

2/
 (2.51) 

( ) yx
h

h yxyx DzdzM γντ −== ∫ −
1

2/

2/
 (2.52) 

Onde K é a rigidez de membrana e D é a rigidez à flexão: 

( )21 ν−

= hE
K  

(2.53) 
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( )2

3

112 ν−

= hE
D  (2.54) 

Reescrevendo as deformações em termos da função de tensões de Airy, as 

mesmas resultam em: 

( )xxyyx ff
hE ,,

1 νε −=  (2.55) 

( )yyxxy ff
hE ,,

1 νε −=  (2.56) 

yxyx f
hE ,

1
2 







 −−= νγ  (2.57) 

Em que f,xx, f,yy e f,xy são as relações resultantes da definição da função de tensões 

de Airy, obtidas por: 

( )xyxx Kf ενε +=,  (2.58) 

( )yxyy Kf ενε +=,  (2.59) 

yxyx Kf γν







 −−=
2

1
,  (2.60) 

Por sua vez, a função de tensões de Airy pode ser definida pelas relações 

mostradas a seguir: 

yN
x

f =
2

2

∂
∂

 (2.61) 

xN
y

f =
2

2

∂
∂

 (2.62) 
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yxN
yx

f −=
∂∂

∂ 2
 (2.63) 

A energia potencial total do sistema Π é formada pela soma da energia interna de 

deformação elástica U e do trabalho das cargas externas aplicadas à estrutura Ωa: 

aU Ω+=Π  (2.64) 

Por sua vez, a energia interna de deformação elástica U pode ser escrita como a 

soma das energias de membrana Um e de flexão Ub, apresentadas abaixo. Estas são descritas 

como funções quadráticas das deformações específicas e das mudanças de curvatura, 

respectivamente. 

dydx
K

U yxyxyxm ∫∫ 






 −+++= 222

2

1
2

2
γνεενεε  (2.65) 

( )[ ] dydx
D

U xyyxyxb ∫∫ −+++= 222 122
2

χνχχνχχ  (2.66) 

Reescrevendo a Equação (2.65) em termos da função de tensões, obtém-se como 

resultado a Equação (2.67). Deixando a Equação (2.66) em termos do deslocamento 

transversal w, chega-se a Equação (2.68). 

( ) ( ) ( ) dydxffff
hE

U xyyyxxm ∫∫ −+−∇= 2
,,,

2 12
2

1 ν  (2.67) 

( ) ( ) ( )[ ] dydxwwww
D

U xyyyxxb ∫∫ −−−∇= 2
,,,

2 12
2

ν  (2.68) 

O trabalho das cargas externas Ωa é obtido pela multiplicação da força externa P 

aplicada à estrutura pelo deslocamento causado por esta força na direção transversal w. De 

forma genérica pode ser escrito como: 

wPa =Ω  (2.69) 
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A expressão da energia cinética T representada abaixo, está considerando apenas a 

inércia devida ao deslocamento transversal w, na qual M é a massa da casca por unidade de 

área, dada por M = ρh. 

∫∫ 








∂
∂= dydx

t

w
MT

2

2

1
 (2.70) 

Utilizando ferramentas do cálculo variacional juntamente com a energia potencial 

total do sistema Π e com a energia cinética T, obtêm-se as equações não-lineares de 

movimento em conjunto com as condições de contorno, indicadas a seguir: 

0,, =+ yxyxx NN  (2.71) 

0,, =+ yyxxy NN  (2.72) 

xyxyyyyxxx wN
R

wNwNwDwwM ,,,
4

1 2
1 +






 ++=∇++ &&& β  (2.73) 

02

0

0

0

,,,, =−++
=

=
=

yxyxxyxyxx

x

y

x

mmwNwN

m

N

N

    ou 

0

0

0

0

,

=

=
=
=

w

w

v

u

x

δ
δ

δ
δ

 (2.74) 

Em que β1 é o coeficiente de amortecimento, para o qual ε é o coeficiente de amortecimento 

viscoso e ωo é a freqüência natural da casca. 

oM ωεβ 21 =  (2.75) 

As Equações (2.71) e (2.72) são automaticamente satisfeitas pela função de tensão 

F. Substituindo a função de tensões de Airy na Equação (2.73), obtém-se a equação não-linear 

de movimento da casca perfeita: 
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xyxyyyxxxxyy wF
R

wFwFwDwwM ,,,,,,
4

1 2
1 −






 ++=∇++ &&& β  (2.76) 

Em que 4∇  é o operador bi-harmônico e a função de tensão F é formada pela soma de uma 

parcela fundamental f F e de uma parcela incremental f. 

4

4

22

4

4

4
4 2

yyxx ∂
∂

∂∂
∂

∂
∂ ++=∇  (2.77) 

ffF F +=  (2.78) 

Para uma casca submetida ao carregamento axial estático Po, a parcela 

fundamental f F da função de tensão F pode ser descrita como: 

2

2

1
yPf o

F −=  (2.79) 

Como há apenas uma equação de movimento com duas incógnitas (F, w), faz-se 

necessária uma segunda equação, que permita relacionar as tensões e os deslocamentos da 

estrutura. Da teoria da elasticidade, para o estado plano de deformações, tem-se a equação de 

compatibilidade: 

0,,, =−+ xyxyxxyyyx γεε  (2.80) 

Efetuando-se, de maneira conveniente, a diferenciação das Equações (2.55), 

(2.56) e (2.57) e substituindo-as na Equação (2.80), tem-se como resultado: 

( ) f
hE

fff
hE yyyyyyxxxxxxxyxyxxyyyx

4
,,,,,,

1
2

1 ∇=++=−+ γεε  (2.81) 

Da mesma forma, diferenciando as Equações (2.35), (2.36) e (2.37) e 

substituindo-as na Equação (2.80), chega-se a: 
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2
,,,,,,,

1
xyyyxxxxxyxyxxyyyx wwww

R
+−−=−+ γεε  (2.82) 

Igualando-se as Equações (2.81) e (2.82), a equação de compatibilidade da casca 

cilíndrica perfeita é obtida: 

2
,,,,

4 11
xyyyxxxx wwww

R
f

hE
+−−=∇  (2.83) 

2.6.1.1. Expansão modal 

A resposta das cascas cilíndricas pode ser caracterizada em função do número de 

ondas circunferenciais n e do número de semi-ondas longitudinais m. A Figura 2.33 mostra os 

modos de vibração de uma casca cilíndrica sob três diferentes condições de apoio: a) bi-

apoiada; b) bi-engastada; c) e engastada-livre. A configuração deformada apresentada é 

caracterizada por um número de ondas circunferenciais n igual a 12 e um número de semi-

ondas longitudinais m igual a 1. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 2.33 – Modos de vibração de cascas (a) bi-apoiada, (b) bi-engastada e (c) engastada-livre (Fonte: 

ARGENTA et. al., 2010, p. 4379). 

A solução modal da casca é formada por meio da expansão do deslocamento 

transversal w e pode ser representada, de acordo com Karagiozis et. al. (2007), por: 
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( ) ( )[ ] ∑∑ ∑
=

−−
= =

++=
K

m
mmm

M

m

N

n
nmnm ARnysenBRnyscoAw

1
1212

1 1
,, ϕϕ  (...) 

(...) (2.84) 

Onde: Am,n e Bm,n são as amplitudes modais; e ϕm representa os modos de vibração. 

Os modos de vibração ϕm, considerados segundo Tedesco et. al. (1998), 

dependem das condições de contorno impostas ao problema. Para cascas bi-engastadas e 

engastadas-livres, ϕm é dado por: 

( ) ( )xasenxasenhxascoxashco mmmmmm −−−= σϕ  (2.85) 

Para cascas bi-engastadas, os valores de am e σm são obtidos, respectivamente, 

por: 

01=−LashcoLasco mm  (2.86) 

( )
( )LasenhLasen

LashcoLasco

mm

mm
m −

−
=σ  (2.87) 

Enquanto que para cascas engastadas-livres, os valores de am e σm são, 

respectivamente, obtidos por: 

01=+LashcoLasco mm  (2.88) 

( )
( )LasenhLasen

LashcoLasco

mm

mm
m +

+
=σ  (2.89) 

Para cascas bi-apoiadas os modos ϕm são obtidos por: 








=
L

xm
senm

πϕ  (2.90) 
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2.6.2. Solução numérica – Método dos elementos finitos 

Como na prática a solução analítica para grande parte dos problemas de 

engenharia é desconhecida ou de difícil resolução, surge como alternativa o uso dos métodos 

numéricos para a obtenção de respostas aproximadas destes problemas. Dentre eles pode-se 

citar o método das diferenças finitas, o método dos elementos de contorno e o método dos 

elementos finitos. 

O método dos elementos finitos26 (MEF), bastante utilizado na análise de 

estruturas, consiste em dividir a estrutura em partes finitas, denominadas de elementos, 

ligadas entre si por pontos nodais, mantendo as mesmas propriedades da estrutura que as 

originam. O MEF é um método aproximado, justamente pela utilização de “elementos 

finitos”, e quanto maior a experiência do projetista na geração da malha de elementos, maior a 

sensibilidade do modelo na representação da estrutura real. 

A Figura 2.34 mostra uma malha com 4.000 elementos (100 divisões no perímetro 

e 40 divisões na altura) de uma casca engastada-livre, gerada pelo programa SAP2000®, que 

tem como base o método dos elementos finitos. 

 

Figura 2.34 – Malha gerada pelo método dos elementos finitos. 

Ao invés de se buscar uma equação que satisfaça as condições de contorno para 

todo o domínio, no MEF as funções são definidas no domínio de cada elemento. A precisão 

da resposta é proporcional, além de outros parâmetros, ao número de elementos em que a 

estrutura é dividida. Entretanto, o tempo de processamento e a memória utilizada pelo 
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programa também são proporcionais a este número, fato que leva à necessidade do 

conhecimento de uma posição intermediária que ofereça precisão suficiente para a resposta 

assim como tempo de execução admissível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Para maiores informações, consultar Gallagher de 1975; Hughes de 1987; e Zienkiewicz e Taylor de 1989. 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGIA 

3.1. DESCRIÇÃO GERAL 

O foco desta pesquisa é a investigação do comportamento de silos com respeito às 

tensões provenientes das pressões exercidas pelo produto armazenado e, numa segunda 

análise, do carregamento de vento estático e dinâmico. 

A mesma foi estruturada em quatro etapas: 

♦ Fundamentação teórica: dividida em abordagens sobre os silos e suas 

características, as propriedades dos produtos armazenados, os dispostos nas 

normas EN 1991-4 (EUROCODE, 2006) e NBR 6123 (ABNT, 1988) e uma 

breve explanação sobre as soluções analíticas e numéricas para cascas 

cilíndricas; 

♦ Planilha de cálculo: desenvolvida no intuito de auxiliar na obtenção das 

pressões atuantes nas paredes e na base do silo analisado e das forças 

provenientes da ação estática do vento, com a utilização do software Microsoft 

Office Excel®; 

♦ Modelagem numérica: desenvolvimento da análise numérica de um silo 

utilizando-se o programa computacional SAP2000®, que tem como base o 

método dos elementos finitos. Primeiramente foi realizada uma análise de 

convergência para obtenção de uma malha ótima, adotando como parâmetro 

base a freqüência natural da casca cilíndrica. Em seguida foi feita uma análise 

paramétrica das tensões que surgem nas paredes do silo quando a estrutura é 

submetida ao armazenamento de grãos e quando, simultaneamente a estas 

pressões, atuam forças estáticas e dinâmicas oriundas do vento; 

♦ Solução analítica: obtida por meio de programas de álgebra simbólica 

(MAPLE® e MATLAB®), utilizando a teoria não-linear de Donnell como 
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base. Este estudo foi realizado com o propósito de possibilitar a comparação 

entre as soluções analítica e numérica da freqüência natural da casca. 

A seguir cada etapa é apresentada com maior número de detalhes. 

3.1.1. Fundamentação teórica 

Todos os conceitos apresentados no Capítulo 2 fundamentam-se em artigos, 

publicados tanto nacional quanto internacionalmente, dissertações e teses de pesquisadores 

importantes, além da pesquisa nas normas EN 1991-4 (EUROCODE, 2006) e NBR 6123 

(ABNT, 1988). 

3.1.2. Planilha de cálculo 

Com base na formulação apresentada nas normas, citada no item 2.5, foi possível 

desenvolver planilhas de cálculo, por meio do software Microsoft Office Excel®, para o 

cálculo das pressões devidas ao armazenamento de produtos no silo e das ações estáticas do 

vento. 

3.1.2.1. Pressões dos grãos 

Foram admitidas cinco condições de carregamento para o silo: 1) silo vazio; 2) 

silo parcialmente carregado com hc = 1/4 H, ou seja, a superfície equivalente de produto 

armazenado hc localiza-se a um quarto da altura do silo H; 3) silo parcialmente carregado com 

hc = 1/2 H; 4) silo parcialmente carregado com hc = 3/4 H; 5) e silo na condição cheia (hc = 

H), conforme esquematizado na Figura 3.1. 

     

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.1 – Condições de carregamento: silo (a) vazio, parcialmente carregado com (b) hc = 1/4 H, (c) hc = 1/2 

H e (d) hc = 3/4 H, e (e) cheio. 
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Para cada altura de produto armazenado foi criada uma planilha, dividida em 

dados de entrada e de saída. Para a análise das pressões que surgem no silo, constam dos 

dados de entrada as características do produto a ser armazenado e da parede do silo, a 

geometria do mesmo e algumas constantes relativas ao modelo numérico, como pode ser visto 

na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Planilha de cálculo: dados de entrada – Silo com hc = 1/4 H . 

As relações geométricas adotadas foram L/R = 3,10 e R/h = 800, tomando o 

cuidado de que resultassem em uma geometria dentro da região de validade da teoria de 

Donnell, isto é, n ≥ 5. Adotando a espessura h igual a 0,002 m, para fins da modelagem 

numérica, obtém-se um raio R igual a 1,60 m e uma altura H igual a 4,96 m. 

De posse da geometria, constatou-se que a análise seria feita para um silo 

intermediário (hc/dc = 1,55). Foi definido que o mesmo serviria ao armazenamento de soja, 

com carregamento e descarregamento centrais, cujas paredes podem ser enquadradas na 

categoria D2. Calculando a capacidade máxima do mesmo constata-se que ele se enquadra na 

classe 1 (ver Tabela 2.6), segundo a EN 1991-4 (EUROCODE, 2006). 

De acordo com as considerações feitas acima e observando o disposto na norma 

européia, chega-se às seguintes propriedades: limite superior do peso específico γu igual a 8,0 

kN/m³, ângulo de repouso φr igual a 29°, ângulo de atrito interno médio φim igual a 25°, 

coeficiente de empuxo lateral médio Km igual a 0,63 e coeficiente de atrito com a parede 

médio µm igual a 0,38 (valores estes constantes em tabela própria da norma). 
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Os dados de saída, apresentados em forma de tabelas, mostram as pressões que 

aparecem nas paredes e base do silo, tanto no carregamento quanto no descarregamento deste, 

conforme mostra a Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Planilha de cálculo: dados de saída – Silo com hc = 1/4 H . 

A partir dos valores calculados para as pressões horizontal ph e de atrito pw é 

possível mostrar por meio de gráficos normalizados a variação destas ao longo da altura do 

silo, como visto na Figura 3.4. É interessante observar que as duas pressões possuem curvas 

de variação idênticas e ambas possuem resultantes negativas no topo do silo, tornando-se 

nulas a uma profundidade z igual a ho/H, passando a ser positivas e alcançando seus valores 

máximos na base da estrutura. 

  
(a) (b) 

Figura 3.4 – Variação das pressões (a) horizontal ph e (b) de atrito pw ao longo da altura do silo. 
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Integrando a pressão de atrito pw, conforme indicado pelas Equações (2.19) e 

(2.22), pode-se, da mesma forma, traçar a curva de variação da força vertical resultante nzSk. A 

Figura 3.5 mostra esta variação ao longo da altura do silo, na qual se observa que esta força 

possui, em qualquer profundidade, sinal positivo (ou seja, possui o mesmo sentido da 

gravidade), alcançando seu valor máximo na base da estrutura. 

 

Figura 3.5 – Variação da força vertical resultante de compressão nzSk ao longo da altura do silo. 

Para facilitar a inserção no modelo numérico das pressões horizontais ph e das 

forças resultantes de atrito nzSk calculadas, estas foram transformadas em forças pontuais, 

prontas para serem aplicadas aos nós do modelo, pela multiplicação destas pela área ou 

perímetro equivalente de atuação, respectivamente. As pressões na base do silo pvsq entraram 

como forças uniformemente distribuídas. 

� Exemplo de cálculo 

No intuito de tornar mais compreensível os cálculos realizados, será apresentado a 

seguir um exemplo do procedimento adotado, considerando o silo na condição cheia e um 

ponto da parede a uma altura de 1/40 H acima da base do silo, ou seja, um ponto com z = 

39/40 H, isto porque a profundidade z é computada a partir da altura da superfície equivalente, 

neste caso, localizada no topo do silo. 

Inicialmente, calcula-se o valor da tensão vertical pvf no produto, após o 

carregamento, na profundidade adotada, pela Equação (2.10). Substituindo os valores de 
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µ = 0,38; γ = 8,0 kN/m³; K = 0,63; z = 4,836 m, neste caso; A = 8,04 m²; U = 10,05 m; φr = 

29°; e r = 1,60 m, obtém-se: 

( ) ( ) kPazp Vvf 88,2061,20,8 === γ   

Em que: 

( )

( ) 
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Os valores da pressão horizontal phf e da pressão de atrito pwf, nesta profundidade, 

depois do carregamento, podem ser determinados pelas Equações (2.15) e (2.16), resultando 

em: 

( ) ( ) kPaYpp Rhohf 29,1273,083,16 ===   

( ) ( ) kPapp hfwf 67,429,1238,0 === µ   
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Nas quais: 

( ) ( ) ( ) kPazKp oho 83,1634,363,00,8 === γ   
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Transformando a pressão de atrito em uma força vertical de compressão nzSk, 

atuando na parede, por unidade de perímetro, através da integral dada na Equação (2.19), tem-

se: 

( ) ( ) ( ) ( ) mkNzzpn VhozSk /24,1461,2836,483,1638,0 =−=−= µ   

Os valores da pressão horizontal phe e da pressão de atrito pwe no descarregamento 

podem ser determinados pelas Equações (2.20) e (2.21). Assim: 

( ) ( ) kPapCp hfhhe 29,1229,120,1 ===   

( ) ( ) kPapCp wfwwe 67,467,40,1 ===   

Onde Ch e Cw são iguais a 1,0, em função da classe na qual o silo se encontra – classe 1 – e da 

realização de uma análise estática. 

Da mesma forma que para o carregamento, a pressão de atrito pode ser 

transformada em uma força vertical de compressão na parede nzSk, por unidade de perímetro, 

pela Equação (2.22), resultando: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mkNzzpCn VhowzSk /24,1461,2836,483,1638,00,1 =−=−= µ  

A pressão vertical pvsq atuante no fundo plano de silos intermediários pode ser 

determinada pela Equação (2.24). Substituindo os valores de hc = 4,96 m; htp = 0,89 m; e dc = 

3,20 m e fazendo as operações matemáticas necessárias, encontra-se: 
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kPa
dh

dh
ppp

ctp

cc
sqvbvsq 69,28

20,389,02

20,396,42
72,446,27

2

2
=









−
−+=















−
−

∆+=  

Na qual: 

kPappp vhovtpsq 72,440,212,7 =−=−=∆   

( ) ( ) kPahp tpvtp 12,789,00,8 === γ   

Onde: 

( ) ( ) kPapCpp vfbvftvb 46,2712,213,1 ====   

( ) ( ) kPazp Vvf 12,2164,20,8 === γ   

( ) ( )( )

( )
mzV 64,2

30,034,3

30,0234,396,4
30,034,3

142,1

1
30,0

42,1

142,1

=
















−

−+−−
+−

−=
−

+−

  

( ) ( ) kPazpp Vvfvho 40,230,00,8 ==== γ   

( ) ( )( )

( )
mzV 30,0

30,034,3

30,0234,330,0
30,034,3

142,1

1
30,0

42,1

142,1

=
















−

−+−−
+−

−=
−

+−

  

3.1.2.2. Ação estática do vento 

Para o cálculo da ação estática do vento nas paredes do silo analisado foi criada 

uma planilha, dividida em dados de entrada e de saída. Dos dados de entrada constam as 

características do vento (Vo, S1, S2, S3) e do modelo numérico a ser utilizado, como mostrado 

na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Planilha de cálculo: dados de entrada. 

Para efeitos de cálculo é considerado que o silo analisado esteja localizado na 

cidade de Goiânia, em terreno plano ou fracamente acidentado, que leva a valores para o fator 

estatístico S3 de 0,95, para a velocidade básica do vento Vo de 32 m/s e para o fator 

topográfico S1 de 1,0, respectivamente. Os silos são, geralmente, instalados em lugares com 

poucos, além de baixos, obstáculos e admitindo que a estrutura possua a maior dimensão 

horizontal ou vertical menor que 20 m, a edificação pode ser enquadrada na Categoria III e na 

Classe A, o que resulta para o cálculo do fator S2 valores do parâmetro meteorológico b igual 

a 0,94, do expoente p igual a 0,10 e do fator de rajada Fr igual a 1,0. 

 

Figura 3.7 – Planilha de cálculo: dados de entrada em função da altura z. 
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A Figura 3.7 mostra os vinte primeiros valores resultantes do cálculo do fator S2, 

da velocidade característica do vento Vk, da pressão dinâmica do vento q e do número de 

Reynolds Re, que como visto no item 2.5.2, deve ser superior a 420.000. Ainda conforme 

elucidado no item 2.5.2, pode-se observar que os cálculos se iniciam para uma altura z igual a 

3,20 m, fato que ocorre devido à consideração de que a passagem do vento é permitida nas 

duas extremidades do silo, já que este é adotado como sendo um silo elevado. 

Os dados de saída, também apresentados na forma de tabelas, estão divididos em 

caso 1 e caso 2, de acordo com o coeficiente de pressão interna cpi admitido ser igual a, 

respectivamente, -0,2 ou 0, considerando que a estrutura seja efetivamente estanque, como 

apresentado no item 2.5.2. Estas tabelas, parcialmente apresentadas na Figura 3.8, mostram as 

forças que surgem nas paredes do silo para as vinte primeiras alturas em função dos ângulos β 

formados entre a direção do vento e os raios que passam pelos pontos escolhidos no contorno 

da estrutura, para superfície externa lisa. 

Como os ângulos β que definem os pontos escolhidos para a pesquisa e aqueles 

dados pela norma não são, em geral, coincidentes e a forma da função geradora dos valores 

dos coeficientes de pressão externa cpe não é fornecida, optou-se por plotar os pontos dados e 

traçar por eles uma curva de tendência, como mostra a Figura 3.9, sendo possível, desta 

forma, determinar os valores dos coeficientes adequadamente. 

Os pontos escolhidos para o cálculo do coeficiente de pressão externa cpe, 

indicados na Tabela 3.1, estão localizados a cada cinco elementos em torno do perímetro do 

silo, totalizando 20 pontos analisados, simétricos com relação ao plano paralelo a direção do 

vento. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.8 – Planilha de cálculo: dados de saída – (a) para cpi = -0,2 e (b) cpi = 0. 
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Figura 3.9 – Variação do coeficiente de pressão externa cpe com o ângulo β. 

Tabela 3.1 - Variação do coeficiente de pressão externa cpe com o ângulo β. 

ββββ (°) cpe  ββββ (°) cpe 

0 1,00  108 -0,65 

18 0,73  126 -0,34 

36 0,16  144 -0,25 

54 -0,72  162 -0,25 

72 -1,31  180 -0,25 

90 -1,20    

Com os valores calculados para a pressão dinâmica do vento q torna-se possível a 

análise do comportamento da mesma em função da altura de incidência do vento, como 

mostra a Figura 3.10. Pode-se notar que a pressão é nula ao nível do terreno, atingindo seu 

máximo no topo da estrutura. 

Para facilitar a entrada destas ações no modelo numérico elas foram transformadas 

em forças pontuais, prontas para serem aplicadas aos nós do modelo, pela multiplicação 

destas pela área equivalente de atuação. 

� Exemplo de cálculo 

A seguir é exemplificado o procedimento adotado para o cálculo das forças 

estáticas geradas pela ação do vento, na tentativa de esclarecer os passos apresentados 

anteriormente. Para esta análise, será adotado um ponto localizado em 1/40 da altura do silo 
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H, lembrando que a esta altura deve ser acrescido pelo menos uma vez o diâmetro da estrutura 

considerada, como mencionado no item 2.5.2, neste caso resultando uma altura z igual a 3,324 

m, e formando um ângulo β de 90° com a direção do vento. 

 

Figura 3.10 – Variação da pressão dinâmica do vento q ao longo da altura do silo. 

O fator S2 pode ser obtido, para a altura adotada, pela Equação (2.27). 

Substituindo Fr = 1,0; b = 0,94; e p = 0,10, e resolvendo, obtém-se: 

( ) ( ) 84,0
10

324,3
0,194,0

10

10,0

2 =






=






=
p

r
z

FbS   

Como Vo, S1 e S3 são iguais, respectivamente, a 32 m/s, 1,0 e 0,95, pode-se 

calcular a velocidade característica do vento Vk na altura em análise, pela Equação (2.28), 

resultando: 

( ) ( ) ( ) ( ) smSSSVV ok /54,2595,084,00,132321 ===   

Depois de obtida a velocidade característica é possível determinar a pressão 

dinâmica do vento q pela Equação (2.29). Logo: 

( ) ( ) ²/85,39954,25613,0613,0 22 mNVq k ===   
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De posse dos valores dos coeficientes de pressão externa cpe e interna cpi, pode-se 

calcular a pressão efetiva ∆p para os casos 1 e 2, por meio da Equação (34). Assim: 

( ) ( )( ) ( ) ²/85,39985,39920,020,1 mNqccp pipe −=−−−=−=∆   

( ) ( ) ( ) ²/82,47985,399020,1 mNqccp pipe −=−−=−=∆   

Depois de todos os valores terem sido calculados, uma comparação entre as forças 

resultantes no caso 1 e no caso 2 é realizada a fim de verificar qual dos casos gerará efeitos 

mais nocivos à estrutura. 

3.1.3. Modelagem numérica 

Para a análise numérica foi utilizado o software SAP2000® seguindo, 

essencialmente, as seguintes etapas: a) geração da malha associada a um elemento já pré-

definido pela template do programa em conjunto com a definição da geometria; b) definição 

das condições de contorno; c) definição e aplicação das propriedades do material e da seção 

transversal; d) aplicação dos carregamentos; e) processamento; f) e geração de relatórios. 

� Geração da malha e definição da geometria 

Para a definição da melhor malha possível, levando em conta resultados 

satisfatórios associados a um tempo de processamento razoável, foi utilizada como critério de 

convergência a freqüência natural da casca cilíndrica. 

 

Figura 3.11 – Elemento de casca com quatro nós (Fonte: SAP2000®). 
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O elemento associado ao modelo é um elemento de casca, representado pela sua 

superfície média, com quatro nós, como mostra a Figura 3.11, e seis graus de liberdade por nó 

(translações nas direções X, Y e Z e rotações em torno dos eixos X, Y e Z). 

� Definição das condições de contorno 

Considerou-se que a estrutura de suporte do silo é suficientemente rígida para 

impedir tanto a translação quanto a rotação da base e que a cobertura do silo não impeça estes 

movimentos no topo, possibilitando a modelagem da estrutura como um silo engastado-livre. 

� Definição das propriedades do material 

Considerando que a estrutura seja feita de aço, suas propriedades foram obtidas da 

NBR 8800 (ABNT, 2008). Portanto, foi adotada massa específica ρ igual a 7850 kg/m³, 

módulo de elasticidade E igual a 200 GPa, coeficiente de Poisson ν igual a 0,3 e coeficiente 

de dilatação térmica α igual a 1,2x10-5 /°C. 

� Aplicação dos carregamentos 

Reforçando o que já foi dito anteriormente, as pressões horizontais ph e as forças 

verticais de atrito por unidade de perímetro nzSk oriundas do produto armazenado e as pressões 

efetivas ∆p causadas pela ação estática do vento foram transformadas em forças pontuais e 

aplicadas diretamente aos nós do modelo, ao passo que as pressões na base pvsq foram 

aplicadas como carregamentos uniformemente distribuídos. 

Quando da consideração do vento dinâmico, uma etapa intermediária é realizada, 

que é a definição da função que rege o comportamento deste carregamento. De forma 

genérica a força dinâmica Fd (t) adotada pode ser descrita por: 

( ) ( )tsenFtF od Ω=  (3.1) 

Onde: Fo é a amplitude, adotada igual às forças estáticas provenientes da ação do vento; e Ω é 

a freqüência de excitação, adotada igual a 90% da freqüência natural da casca encontrada na 

análise numérica. 

� Processamento e geração de relatórios 
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Após serem feitas todas as considerações apresentadas, o modelo é processado e 

os resultados são fornecidos em uma interface gráfica e em tabelas que mostram os valores 

resultantes dos deslocamentos, das rotações, das forças e dos momentos em todos os nós da 

estrutura e das tensões normais e cisalhantes nos elementos. 

Na Figura 3.12 está representado esquematicamente um elemento de casca 

horizontal e um vertical com os três eixos locais que o definem: a) o eixo local 3, que é 

sempre aquele normal à superfície média do elemento de casca; b) o eixo local 2, 

correspondente ao eixo global Y para um elemento horizontal e ao eixo global Z para um 

elemento vertical; c) e o eixo local 1, correspondendo ao eixo global X para um elemento 

horizontal e ao eixo global Y para um elemento vertical. 

(a) (b) 

Figura 3.12 – Eixos locais de um elemento de casca (a) horizontal e (b) vertical e eixos globais do sistema. 

Os deslocamentos e as rotações são fornecidos para cada nó k na forma Wk, ou 

seja, cada nó fornece os deslocamentos U1, U2 e U3 e as rotações θ1, θ2, e θ3. As forças e os 

momentos também são resultados médios nodais, dados na forma Wij, onde i é a face do 

elemento e j a direção do eixo local do mesmo. A Figura 3.13 mostra esta convenção, embora 

que para forças e momentos por unidade de comprimento do elemento. 

As tensões normais e cisalhantes também são apresentadas na forma Wij, sendo i a 

face do elemento e j a direção do eixo local do mesmo. As tensões normais σ11 e σ22 e as 

tensões cisalhantes τ12 e τ21 (= τ12), mostradas na Figura 3.14, são fornecidas para os oito 

vértices do elemento, dividindo-se em tensões no topo (pontos A, B, C e D mostrados na 

Figura 3.15 na cor verde) e na base (pontos E, F, G e H na Figura 3.15, mostrados na cor 

azul). Enquanto as tensões cisalhantes τ13 e τ23, também mostradas na Figura 3.14, são 
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fornecidas como valores médios para os quatro nós do elemento (pontos j1, j2, j3 e j4 de cor 

vermelha na Figura 3.15). 

  

(a) (b) 

Figura 3.13 – (a) Forças e (b) momentos resultantes (Fonte: SAP2000®). 

 

Figura 3.14 – Tensões normais e cisalhantes resultantes (Fonte: SAP2000®). 

 

Figura 3.15 – Vértices do elemento: pontos do topo em verde e pontos da base em azul; nós do elemento: pontos 

em vermelho. 
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3.1.4. Solução analítica 

Por meio dos programas de álgebra simbólica MAPLE® e MATLAB®, e tendo 

como base a formulação da teoria não-linear de Donnell, apresentada no item 2.6.1, foi 

possível a obtenção das freqüências naturais para a realização da análise de convergência. 

Para a expansão do deslocamento transversal w, utilizou-se apenas o modo fundamental: 

( ) 11 ϕξ Rnyscow =  (3.2) 

Onde: ξ1 é a amplitude; ϕ1 é o modo de vibração; e n é o número de ondas circunferenciais. 

A rotina consiste inicialmente na obtenção da parcela incremental f da função de 

tensão F, sendo esta formada pela soma das parcelas fundamental f F e incremental f. A 

equação do deslocamento transversal w, (3.2), é substituída no lado direito da equação de 

compatibilidade, (2.83), e como solução da equação diferencial parcial resultante obtém-se a 

parcela incremental f. 

As expressões do deslocamento transversal w e da função de tensão F são então 

substituídas na equação de movimento, (2.76), resultando em uma equação diferencial parcial, 

na qual se aplica o método de Galerkin, transformando-a em equações diferenciais ordinárias 

de acordo com o número de modos adotados na expansão modal, sendo nesta análise igual a 

um. 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS NUMÉRICOS 

Os resultados numéricos obtidos podem ser divididos essencialmente em três 

grupos: análise paramétrica das tensões que surgem nas paredes de um silo intermediário, 

classe 1, com fundo plano, engastado-livre, devidas 1) às pressões geradas pelo 

armazenamento de grãos de soja; 2) à combinação destas com as ações estáticas do vento; 3) 

ou com as ações dinâmicas do vento, todas em função da altura do produto armazenado, ou 

seja, da altura da superfície equivalente. 

Para permitir a realização destas análises numéricas foi necessário, inicialmente, 

definir uma malha ótima de elementos finitos, escolha esta baseada na convergência da 

freqüência natural, por meio da comparação das soluções numérica e analítica, esta dada pela 

teoria não-linear de Donnell. A análise de convergência foi realizada para três diferentes 

condições de contorno da casca cilíndrica: a) bi-apoiada; b) bi-engastada; c) e engastada-livre, 

como mostra Figura 4.1. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 4.1 – Condições de contorno da casca analisada: (a) bi-apoiada; (b) bi-engastada; e (c) engastada-livre. 

A Figura 4.2 mostra as soluções analíticas e numéricas para cada uma das 

condições de contorno analisadas, na qual as retas vermelhas representam as respectivas 

freqüências naturais da casca calculadas analiticamente e, em azul, são apresentadas as curvas 
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de tendência traçadas a partir dos pares: número de elementos adotados no modelo e 

freqüência natural numérica. 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4.2 – Convergência da freqüência natural para cascas (a) bi-apoiada; (b) bi-engastada; e (c) engastada-

livre. 

Na Tabela 4.1 são apresentados, para cada caso, os valores das freqüências 

naturais analíticas e das freqüências naturais numéricas correspondentes a uma malha com 

100 divisões na base e 40 divisões ao longo da altura, juntamente com os respectivos erros. 

Pode-se observar que os erros são menores que 6%, valor que pode ser considerado aceitável 

em vista dos objetivos que se pretende alcançar nesta pesquisa, e o tempo computacional 
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gasto na resolução destes problemas com a malha de 4.000 elementos pode ser considerado 

adequado. 

Tabela 4.1 – Freqüências naturais analítica e numérica e seus respectivos erros. 

Condição de contorno Freqüência natural 
analítica (rad/s) 

Freqüência natural 
numérica (rad/s) 

Erro (%) 

Bi-apoiada 91,89 86,39 5,98 

Bi-engastada 135,70 127,98 5,69 

Engastada-livre 55,09 51,87 5,84 

Após definido o modelo numérico a ser utilizado, surgiu naturalmente a 

necessidade de verificar a existência ou não de variações nas tensões que surgem nas paredes 

do silo em função da aplicação das pressões na base do mesmo. Utilizando as templates do 

programa SAP2000® é possível realizar a modelagem como uma estrutura de 

armazenamento, propriamente dita, na qual se aplicam as ações nas paredes e na base, ou 

como uma casca cilíndrica, na qual se aplicam apenas as ações na parede. 

A Figura 4.3 mostra a variação das tensões normais e cisalhantes, normalizadas 

em relação aos valores máximos, para um silo na condição cheia, ao longo da altura da 

estrutura. A curva azul representa o comportamento das tensões para a estrutura submetida às 

pressões nas paredes e na base e a curva vermelha mostra este comportamento quando a 

estrutura é submetida às pressões apenas nas paredes. 

Pode-se verificar que a aplicação das pressões na base do silo não influencia as 

tensões que surgem nas suas paredes, exceto as tensões cisalhantes τ13, que se apresentam 

diferentemente para os dois casos. Entretanto, observando os valores não normalizados destas 

tensões verifica-se que os máximos são da ordem de 1x10-8 Pa, valores estes desprezíveis. 

Portanto, pode-se modelar o silo em análise como uma casca cilíndrica engastada-livre, sem 

prejuízo dos resultados. 

Todas as análises paramétricas foram realizadas com o objetivo de mostrar o 

comportamento das tensões normais e cisalhantes ao longo do perímetro, para o silo na 

condição cheia, analisando os pontos localizados em três diferentes alturas. Os pontos eleitos 

para esta análise estão definidos na Tabela 4.2 e as alturas adotadas para permitir a 

comparação são mostradas na Tabela 4.3, ambos esquematicamente mostrados na Figura 4.4. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Figura 4.3 – Comparação das tensões normais (a) σ11 e (b) σ22 e das tensões cisalhantes (c) τ12, (d) τ13 e (e) 

τ23 normalizadas. 
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Tabela 4.2 – Pontos eleitos ao longo do perímetro do silo. 

Ponto ββββ (°) 

1 0 

2 36 

3 72 

4 108 

5 144 

6 180 

Tabela 4.3 – Alturas dos planos que contêm os pontos eleitos ao longo do perímetro do silo. 

Plano h (m) 

a-a 1/40 H 

b-b 1/2 H 

c-c H 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 4.4 – Representação esquemática dos pontos e dos planos adotados para a análise paramétrica, ao longo 

do perímetro e da altura do silo, respectivamente. 

Da mesma forma, todas as análises paramétricas foram realizadas com o intuito de 

mostrar o comportamento das tensões normais e cisalhantes em função da altura do produto 

armazenado, para diferentes pontos ao longo da altura, para um ângulo β = 0°. Os pontos 

eleitos ao longo da altura do silo são mostrados na Tabela 4.4 e representados 

esquematicamente na Figura 4.5. 
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Tabela 4.4 – Pontos eleitos ao longo da altura do silo. 

Ponto h (m) 

1 1/40 H 

2 1/4 H 

3 1/2 H 

4 3/4 H 

5 H 

 

 

Figura 4.5 – Representação esquemática dos pontos adotados para a análise paramétrica ao longo da altura do 

silo. 

As Figuras 4.6 e 4.7 mostram as variações das tensões normais e cisalhantes, 

normalizadas em função dos valores máximos, ao longo do perímetro e da altura do silo, 

respectivamente, quando estão aplicadas apenas as pressões devidas ao armazenamento do 

produto. 

Observando a Figura 4.6, pode-se verificar que as tensões ao longo do perímetro 

são as mesmas para uma determinada altura, o que era de se esperar, já que as pressões 

horizontais e de atrito são idênticas em todos os pontos localizados em uma mesma 

profundidade. As variações que ocorrem na tensão cisalhante τ13 não apresentam um 

comportamento uniforme, entretanto, considerando os resultados não-normalizados, constata-

se que estas podem ser consideradas nulas (valores máximos da ordem de 1x10-8 Pa). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e) (f) 

Figura 4.6 – Variação das tensões normais (a) σ11 e (b) σ22 e das tensões cisalhantes (c) τ12, (d) τ13 e (e) τ23 

ao longo do perímetro do silo. (f) Legenda. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e) (f) 

Figura 4.7 – Variação das tensões normais (a) σ11 e (b) σ22 e das tensões cisalhantes (c) τ12, (d) τ13 e (e) τ23 

ao longo da altura do silo. (f) Legenda. 
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Analisando os resultados mostrados na Figura 4.7, verifica-se que as tensões 

normais σ11 e σ22 e a tensão cisalhante τ13, em qualquer altura, apresentam um 

comportamento uniforme, possuindo curvas de tensões com configurações similares, nas 

quais os pontos de inflexão variam de acordo com a altura do produto armazenado. A tensão 

τ13 apresenta valores máximos não-normalizados da ordem de 1x10-8 Pa, enquanto que as 

outras tensões cisalhantes apresentam valores consideráveis, principalmente para os pontos 

localizados na base do silo. 

Como o ponto localizado em 1/40 H apresenta valores de tensões cisalhantes τ12 

e τ23 notadamente superiores, não é possível visualizar o comportamento das demais curvas. 

Para permitir esta visualização, estas curvas são apresentadas separadamente na Figura 4.8, na 

qual se observa o comportamento uniforme destas tensões, embora possuindo valores bem 

menores em comparação com os pontos da base da estrutura. 

Fazendo esta separação entre a curva das tensões cisalhantes τ12 e τ23 que 

representa o comportamento do ponto localizado na altura h igual a 1/40 H e as curvas para os 

pontos localizados nas alturas h iguais a 1/4 H, 1/2 H, 3/4 H e H, representadas pela Figura 

4.8, observa-se que as mesmas são constantes até a altura do produto armazenado igual a h - 

1/4 H. 

  
(a) (b) 

Figura 4.8 – Variação das tensões cisalhantes (a) τ12 e (b) τ23 ao longo da altura do silo. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e) (f) 

Figura 4.9 – Variação das tensões normais (a) σ11 e (b) σ22 e das tensões cisalhantes (c) τ12, (d) τ13 e (e) τ23 

ao longo do perímetro do silo. (f) Legenda. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e) (f) 

Figura 4.10 – Variação das tensões normais (a) σ11 e (b) σ22 e das tensões cisalhantes (c) τ12, (d) τ13 e (e) τ23 

ao longo da altura do silo. (f) Legenda. 
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As Figuras 4.9 e 4.10 mostram as variações das tensões normais e cisalhantes, 

normalizadas pelas máximas tensões, devidas à atuação conjunta das pressões horizontais e de 

atrito causadas pelo produto armazenado e das ações estáticas do vento. 

Analisando a Figura 4.9 pode-se perceber que as curvas das tensões normais σ11 

e σ22 possuem uma configuração semelhante, tornando-se mais suaves com a proximidade da 

base ou do topo do silo, respectivamente. Já as tensões cisalhantes não possuem uma variação 

uniforme ao longo do perímetro do silo, embora neste caso, possuam valores consideráveis. 

Fazendo uma comparação entre as Figuras 4.7 e 4.10, observa-se que as tensões 

normais apresentam curvas com configurações bastante parecidas, sendo válidas as mesmas 

observações feitas para aquelas. A tensão cisalhante τ13 é diretamente proporcional ao 

aumento da altura do ponto em análise, sendo constante para cada um dos pontos analisados 

para todas as alturas do produto armazenado no interior do silo. 

As tensões cisalhantes τ12 e τ23, mostradas na Figura 4.10, se apresentam 

praticamente constantes com a variação da altura de produto armazenado, exceto para os 

pontos localizados na base do silo, que aumentam em módulo com o aumento da altura do 

produto armazenado. 

Plotando separadamente as curvas das tensões cisalhantes τ12 e τ23 para os 

pontos localizados nas alturas h iguais a 1/4 H, 1/2 H, 3/4 H e H, como mostra a Figura 4.11, 

observa-se que as mesmas são constantes até a altura do produto armazenado igual a h - 1/4 

H, a partir da qual sofrem variações, como visto na análise anterior. 

Por fim, foi realizado um estudo da variação das tensões normais e cisalhantes, 

normalizadas, quando o silo está submetido, simultaneamente, às pressões horizontais e de 

atrito oriundas do produto armazenado e às ações dinâmicas do vento. As Figuras 4.12 e 4.13 

mostram, respectivamente, tais variações ao longo do perímetro do silo e da sua altura. 

Ao observar a Figura 4.12 percebe-se, assim como para o vento estático, que a 

configuração das curvas das tensões normais σ11 e σ22 é semelhante e, ao contrário daquele 

caso, a tensão cisalhante τ13 também apresenta curvas com configurações próximas. Tais 

curvas se tornam mais suaves à medida que os pontos em análise se aproximam da base do 

silo, para as tensões σ11 e τ13, ou do topo da estrutura, no caso da tensão σ22. As outras 
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tensões cisalhantes, τ12 e τ23, não apresentam um comportamento uniforme embora tenham 

mudanças menos bruscas ao longo do perímetro quando comparadas aquelas provenientes do 

vento estático. 

  
(a) (b) 

Figura 4.11 – Variação das tensões cisalhantes (a) τ12 e (b) τ23 ao longo da altura do silo. 

Analisando a Figura 4.13, em conjunto com as Figuras 4.7 e 4.10, observa-se que 

a configuração das curvas de tensões normais nesta se aproxima daquelas, com a pequena 

diferença de se apresentarem mais afastadas umas das outras, ou seja, as tensões que surgem 

ao longo da altura do silo variam significativamente de ponto a ponto neste caso, para 

qualquer condição de carregamento do silo. 

Assim como na análise para o vento estático, a tensão cisalhante τ13 aumenta 

proporcionalmente ao aumento da altura do ponto em análise, mantendo-se constante para 

quaisquer alturas de produto armazenado. As outras tensões cisalhantes – τ12 e τ23 – 

apresentam, para o ponto localizado na base, variações consideráveis em função da altura da 

superfície equivalente, ao passo que os demais pontos apresentam uma relativa constância de 

valores. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e) (f) 

Figura 4.12 – Variação das tensões normais (a) σ11 e (b) σ22 e das tensões cisalhantes (c) τ12, (d) τ13 e (e) τ23 

ao longo do perímetro do silo. (f) Legenda. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e) (f) 

Figura 4.13 – Variação das tensões normais (a) σ11 e (b) σ22 e das tensões cisalhantes (c) τ12, (d) τ13 e (e) τ23 

ao longo da altura do silo. (f) Legenda. 
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Excluindo a curva que mostra a variação das tensões cisalhantes τ12 e τ23 para o 

ponto localizado na base, resultam os gráficos mostrados na Figura 4.14. Constata-se que as 

tensões são constantes até uma altura da superfície equivalente igual a h - 1/4 H, depois da 

qual sofrem variações. 

  
(a) (b) 

Figura 4.14 – Variação das tensões cisalhantes (a) τ12 e (b) τ23 ao longo da altura do silo. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÕES 

Das análises paramétricas realizadas para as tensões normais e cisalhantes, que 

surgem nas paredes verticais dos silos, normalizadas em função dos seus valores máximos, 

pode-se concluir: 

I. Quando a estrutura é submetida apenas ao carregamento proveniente das pressões 

exercidas pelo produto armazenado: 

♦ As tensões normais e cisalhantes são as mesmas para qualquer ponto localizado 

a uma mesma altura do silo; 

♦ As curvas que mostram a variação da tensão cisalhante τ13 ao longo do 

perímetro não apresentam um comportamento uniforme, entretanto, constata-

se que esta tensão pode ser considerada nula para esta condição de 

carregamento; 

♦ O comportamento das tensões normais σ11 e σ22 e da tensão cisalhante τ13, 

embora esta seja desprezível, é uniforme ao longo da altura, possuindo curvas 

semelhantes com pontos de inflexão variando em função da altura do produto 

armazenado; 

♦ As tensões cisalhantes τ12 e τ23 nos pontos da base se apresentam 

notadamente maiores que para os demais pontos ao longo da altura, sendo que 

para estes as curvas se mostram constantes até a altura do produto armazenado 

igual a h - 1/4 H. 

II.  Quando a estrutura é submetida à combinação do carregamento proveniente das 

pressões exercidas pelo produto armazenado e das ações estáticas do vento: 

♦ Para diferentes alturas, a configuração das curvas das tensões normais σ11 e 

σ22 é similar e torna-se mais suave com a proximidade da base ou do topo, 

respectivamente; 

♦ As tensões cisalhantes ao longo do perímetro não possuem uma configuração 

uniforme, embora possuam valores que não podem ser desprezados; 
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♦ As curvas das tensões normais σ11 e σ22 apresentam comportamento uniforme 

ao longo da altura do silo, possuindo curvas parecidas com pontos de inflexão 

variando em função da altura do produto armazenado; 

♦ A tensão cisalhante τ13 é maior para os pontos no topo do silo, mantendo-se 

constante para qualquer altura de produto armazenado; 

♦ Para os pontos localizados na base da estrutura, as tensões cisalhantes τ12 e 

τ23 são maiores. Para os demais pontos ao longo da altura as curvas se 

apresentam constantes até a altura do produto armazenado igual a h - 1/4 H. 

III.  Quando a estrutura é submetida à combinação do carregamento proveniente das 

pressões exercidas pelo produto armazenado e das ações dinâmicas do vento: 

♦ As curvas das tensões normais σ11 e σ22 e da tensão cisalhante τ13 possuem 

formas similares, apresentando-se suavizadas com a proximidade da base, para 

σ11 e τ13, ou do topo, para σ22; 

♦ Mudanças menos bruscas das tensões cisalhantes τ12 e τ23 ao longo do 

perímetro, comparadas as que são observadas quando da atuação do vento 

estático, são encontradas. Entretanto, as curvas continuam não apresentando 

um comportamento uniforme; 

♦ Já as tensões normais σ11 e σ22 se mantêm uniformes ao longo da altura, com 

curvas semelhantes e pontos de inflexão variando de acordo com a altura do 

produto armazenado, mas, para esta condição de carregamento, as tensões 

variam significativamente de ponto a ponto ao longo da altura do silo; 

♦ Os pontos no topo do silo apresentam as maiores tensões cisalhantes τ13, 

sendo que a mesma se mantém constante para qualquer altura de produto 

armazenado; 

♦ Assim como nas outras análises, as tensões cisalhantes τ12 e τ23 se apresentam 

maiores nos pontos da base em comparação aos demais pontos ao longo da 

altura, sendo que para estes as curvas se mostram constantes até a altura do 

produto armazenado igual a h - 1/4 H. 
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5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se mencionar: 

i. Análise comparativa das tensões atuantes em silos baixos, intermediários e esbeltos; 

ii.  Análise da variação das tensões em função do tipo de produto armazenado; 

iii.  Análise das tensões que surgem nas tremonhas; 

iv. Análise dinâmica das pressões geradas pelo armazenamento de produtos; 

v. Análise de silos enrijecidos. 
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