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RESUMO 
 

Este artigo apresenta um método racional para o cálculo dos esforços seccionais em 
gupos de silos de concreto armado composto de quatro células circulares de igual diâmetro e 
submetidos a carregamento da intercélula. O método proposto se fundamenta num modelo de 
viga de Timoshenko sobre base elástica, na direção vertical, e num modelo de arco bi-
engastado, na direção transversal. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
  Grupos de silos de concreto armado são estruturas largamente utilizadas em indústrias 
alimentícias, nas quais é usual a necessidade de armazenamento em separado de grãos de 
diferentes tipos e origens.  O arranjo de silos em grupos apresenta inúmeras vantagens quando 
comparado com silos unicelulares, dentre as quais destaca-se a geração de um espaço 
adicional de armazenamento, normalmente referido como intercélula - região formada pelos 
encontros das células do grupo. Esta vantagem econômica encerra, por outro lado, uma 
dificuldade de natureza estrutural para o projetista deste tipo de obra, que é a avaliação da 
magnitude dos momentos fletores devido à continuidade estrutural das paredes na região de 
interseção das células. Estes momentos assumem valores extremos exatamente quando a 
intercélula acha-se carregada e as demais células do grupo se acham vazias. Para que se possa 
obter projetos seguros e econômicos é, portanto, fundamental o entendimento do 
comportamento estrutural deste tipo de estrutura frente ao carregamento que lhe é imposto e é 
objetivo do presente trabalho expor um procedimento de cálculo destes momentos, de fácil 
aplicação e com respostas bastante satisfatórias quando comparado com a análise 
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tridimensional através do Método dos Elementos Finitos (MEF), que representa, atualmente, o 
estado da arte da análise estrutural deste tipo de construção. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 
Há muitos métodos disponíveis na literatura para o cálculo dos momentos fletores 

devido à continuidade estrutural em grupos de silos de concreto armado para situação de 
carregamento na intercélula.  

Albigés e Lumbroso (1964) apresentaram expressões que se fundamentam na análise 
de uma faixa horizontal de altura unitária do grupo, submetida à resultante da pressão aplicada 
na intercélula, às forças conjugadas de ligação com as outras células e às forças elásticas 
devidas às diferenças de esforço cortante agindo nas seções inferior e superior que delimitam 
a fatia. A formulação proposta considera, ainda, que a espessura das paredes e o comprimento 
da região comum a duas células são pequenos em relação ao raio médio.  

Ciesielski et al (1970) apresentaram um método no qual os apoios dos arcos que 
constituem a parede da intercélula sofrem um determinado deslocamento tangencial. A 
solução do problema é expressa através de seis equações que, em função da localização 
angular da seção estudada, fornecem os valores do momento fletor e esforço normal. O 
método proposto considera que a parede da intercélula de grupos formados por três, quatro ou 
cinco silos é submetida à ação de um carregamento radial. 

Times e Windels (1977) apresentaram fórmulas para o cálculo dos momentos fletores 
baseados na hipótese de que a região de ligação entre duas células impede a rotação, mas 
permite deslocamento tangencial dos apoios da parede da intercélula, que se comporta, 
segundo os autores, como um arco submetido a uma pressão radial, correspondente ao 
carregamento atuante. As fórmulas indicam valores dos momentos fletores, esforços cortantes 
e forças tangenciais por unidade de comprimento para diversas seções do arco, em função da 
localização angular da mesma. 

Safarian e Harris (1985) indicam uma solução numérica através da análise matricial 
computacional de uma fatia de altura unitária. A parte da fatia correspondente à parede da 
intercélula é modelada como arco, dotado de elementos de grande rigidez nos seus apoios. O 
carregamento atuante é em forma de pressão radial, distribuída ao longo comprimento do 
elemento. 

Haydl (1987) apresentou uma solução numérica em elementos finitos, baseada num 
programa de uso geral (SAP80), onde uma fatia de altura unitária do grupo de silos é 
analisada utilizando elementos de casca. A região de ligação entre duas células é discretizada 
em três elementos, sendo aplicadas condições de contorno específicas aos seus nós, de forma 
a levar em consideração a ligação com outros silos. A solução considera, ademais, que o 
centro da região de ligação está situado a 30º do fecho do arco que compõe a parede da 
intercélula e que sua espessura é igual a quatro vezes a espessura da parede. Os resultados são 
expressos em fórmulas de aplicação direta, para valores da relação espessura da 
parede/espessura da parede do silo igual a 1 e 2.  

Gurfinkel (1990) indica fórmulas para o cálculo dos momentos fletores que são uma 
adaptação de fórmulas constantes no artigo de Kelner (1960). 

Sugerido por Gurfinkel (1990) e Safarian e Harris (1985), tem-se o processo do arco 
bi-engastado. Uma vez que a hipótese considerada é de engastamento perfeito e o 
carregamento atuante é radial, os momentos fletores calculados por este método são 
desprezíveis. 

Prato e Godoy (1989) perceberam a importância do caráter tridimensional do 
problema, entretanto a modelagem da região de interseção das paredes empregada pelos 
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autores é por demais simplificada, tendo em vista sua grande influência na magnitude dos 
esforços solicitantes. 

À exceção de Prato e Godoy (1989), todos os métodos apresentados anteriormente se 
fundamentam em análises bi-dimensionais as quais, por sua própria natureza, negligenciam a 
influência da interação tridimensional das diversas células do grupo, aspecto decisivo na 
resposta estrutural de grupo de silos submetidos a carregamento da intercélula. Ademais, em 
função das diferentes condições de contorno utilizadas nas análises, os resultados numéricos 
fornecidos por estes métodos são conflitantes entre si, fato que deixa o projetista sem 
referencial preciso para escolha do método mais apropriado, aspecto mais relevante ainda 
quando se sabe que a divergência entre o menor e o maior valor dos momentos fletores 
obtidos através da utilização destes métodos pode chegar a trinta vezes, segundo Horowitz e 
Nogueira (1999). Por outro lado,  em função das dificuldades de modelação e interpretação de 
resultados, a análise tridimensional através do Método dos Elementos Finitos ainda não é de 
fácil aplicação no projeto diário deste tipo de estrutura. Dentro deste contexto, o objetivo do 
presente trabalho é apresentar uma alternativa para o cálculo dos momentos fletores em 
grupos de silos de concreto armado que oferece resultados bastante satisfatórios quando 
comparados com a análise tridimensional, mas que tem a vantagem de ser de fácil aplicação, 
tanto na fase de anteprojeto quanto na fase final de projeto. A fundamentação, validação e 
demonstração da eficácia do procedimento apresentado encontram-se minunciosamente 
detalhada em Nogueira (1997). 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PROPOSTO 
  

O mecanismo de sustentação de cargas nos grupos de silos de concreto armado para a 
situação de carregamento da intercélula pode ser entendido intuitivamente através da Figura 1. 

  

 

Figura 1 - Comportamento Estrutural 

 
Observe que cada célula do grupo se comporta como uma viga de Timoshenko sobre 

base elástica, engastada na base e simplesmente apoiada no topo. O engaste na base é 
assegurado pela rigidez da laje de fundo assim como pela fundação da estrutura, que, em 
geral, é constituída por blocos de estacas. O apoio no topo se dá em função do funcionamento 
da laje de coberta como diafragma rígido para ações de membrana. A base elástica constitui o 
efeito da continuidade estrutural das células do grupo, a qual se manifesta através do 
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impedimento ao deslocamento da parede da intercélula. Esta interpretação já foi devidamente 
confirmada por Nogueira (1997).   

Tomando partido desta interpretação do comportamento estrutural, o procedimento 
proposto trata o problema do cálculo dos momentos fletores mediante recurso a dois modelos, 
a seguir elencados: 
 
• Modelo 1 – Viga de Timoshenko sobre base elástica para representar a flexão longitudinal 

das paredes da intercélula – Figura 2(A). Nesta Figura, u é o deslocamento na direção do 
plano de flexão. 

 
• Modelo 2 – Arco bi-engastado submetido à pressão radial e deslocamento imposto u em 

ambas extremidades para representar a flexão transversal da parede da intercélula  – 
Figura 2(B). O deslocamento u  é a projeção de u  no plano médio da região de interseção 
de duas células. 

 
Figura 2 – Modelos utilizados 

  
As propriedades elásticas do Modelo 1  são: 

 
Ieff     = Momento de Inércia    = 0.35Ig 
As,eff  = Área de Cisalhamento  = 0.15Ag 
keff    = Rigidez da Fundação Elástica = [1.10 – 0.013D/t]kr 

 
onde,             Ig   =  Momento de inércia de uma célula 
  Ag =  Área da seção transversal de uma célula 
  kr    =  Rigidez de referência da base elástica 
            D   =  Diâmetro da célula 
                       t    =   Espessura da parede do silo 
 
 As expressões acima são resultado de extensivos estudos paramétricos, cujos detalhes 
encontram-se disponíveis em Horowitz e Nogueira (1999) e Nogueira (1997), nos quais foi 
verificada divergência, favorável à segurança, não maior do que 20%, quando se comparam 

φ
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os resultados obtidos com aqueles decorrentes da análise tridimensional através do Método 
dos Elementos Finitos. 
 Uma célula mais duas metades das regiões de interseção são utilizadas para o cálculo 
de Ig e Ag. Para o cálculo de  kr , impõe-se um deslocamento unitário nas regiões de interseção 
de uma fatia de altura unitária do grupo de silo – Figura 3. 
 O valor de referência da rigidez da base elástica é obtido pela eq. (1). 
 

k F Fr = =
2 45

2
cos o

                                                            (1) 

                                                                                                    
Na eq. (1), F representa as forças nas regiões de interseção devido ao deslocamento 

unitário imposto correspondente a uma única célula. 
 

 
 

Figura 3 - Cálculo da rigidez de referência da base elástica 

 
A carga a ser aplicada ao Modelo 1, concentrada nos nós, é a resultante da pressão 

lateral exercida pelo material ensilado agindo em uma das células, na direção do plano de 
flexão. Esta carga pode ser facilmente calculada de acordo com a Figura 4. A análise do 
Modelo 1, com as cargas e molas concentradas nos nós, pode ser executada em programas 
usuais de elementos de barras.  

 
 

Figura 4 - Cálculo da Carga Transversal 
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4. SÚMULA DO PROCEDIMENTO PROPOSTO 

 
 A seguir os passos a serem seguidos para o cálculo dos momentos fletores em grupos 
de silos de concreto armado compostos de quatro células de igual diâmetro para a situação de 
carga na intercélula. 
 
i Calcule a pressão horizontal de projeto devido ao material ensilado (ACI, 313-91); 
ii Calcule a área da seção transversal e momento de inércia de uma célula do grupo, 

obtendo Ag e Ig; 
iii Calcule o valor da rigidez de referência da base elástica de acordo com a eq. (1), obtendo 

kr; 
iv Construa o modelo de viga de Timoshenko sobre base elástica usando as propriedades 

elásticas Ieff  , As,eff e keff   
v Aplique ao modelo acima a resultante da pressão horizontal de projeto em uma célula, 

calcule o deslocamento u e projete-o no plano médio da região de interseção para obter 
u ; 

vi Construa o modelo transversal de arco bi-engastado e aplique a este modelo duas 
condições de carga em cada altura de interesse: 

 
(1) Pressão horizontal de projeto correspondente à profundidade, obtendo o momento 

fletor M1 
(2) Deslocamento imposto u  correspondente à profundidade, obtendo o momento fletor 

M2 
 
vii Obtenha o momento fletor de projeto nas seções críticas através das seguintes expressões 
  

Mneg = M1,neg + 0.9M2,neg   (seção 1 da Figura 5) 
 Mpos = M1,pos + M2,pos    (seção 2 da Figura 5) 
 
 
 
5. EXEMPLO DE APLICAÇÃO 
  

A seguir apresenta-se um exemplo de aplicação do procedimento proposto para um 
grupo de silos de concreto armado formado por quatro células de igual diâmetro com as 
seguintes características (Figura 5): 
 
• Altura do Grupo   :  H = 30 m 
• Diâmetro das células cilíndricas: D = 10 m; 
• Espessura das paredes das células: t = 0,20 m; 
• Espessura média da região de interseção: 0,30 m 
• Ângulo interno da região de interseção das células: 40º 
• Peso Específico do Material Ensilado (trigo): 0,81 tf/m3 
• Coeficiente de Atrito parede/material ensilado = 0,35 
• Ângulo de atrito interno do material ensilado = 34º 
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Figura 5 - Geometria do Grupo de Silos 

 
1. Cálculo das Pressões Horizontais de Projeto 
 

Para efeito de utilização do procedimento proposto, as pressões horizontais de projeto 
devido à ação do material ensilado podem ser calculadas por qualquer uma das teorias 
disponíveis na literatura. A Figura 6 apresenta-se o perfil variação da pressão com a 
profundidade para o exemplo em questão. Nestes cálculos, foram utilizadas as recomendações 
contidas no ACI 313-91 Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos 
and Stacking Tubes for Storing Granular. O valor máximo da pressão foi de 4,246 tf/m2. 

 

 
Figura 6 - Variação da pressão horizontal de projeto com a profundidade 



 Engenharia Civil • UM                             Número 18, 2003 26 

 
 
2. Cálculo da Área e Momento de Inércia da Seção Transversal 

 
O cálculo da área e momento de inércia da seção transvesral de uma célula do grupo 

pode ser facilmente realizado utilizando um editor gráfico (Autodesk, 1992). Os resultados 
obtidos para o grupo em questão são: 

 
 Ag = 6,7876 m2  
 Ig  = 88,4368 m4 

 
3. Cálculo da rigidez de referência da base elástica - kr 

 
O cálculo da rigidez de referência da base elástica, realizado conforme indicação 

referida anteriormente, foi implementado no Programa SAP 90 e o resultado foi  o seguinte: 
 

 kr  = 13.097,07 t/m 
 
4. Propriedades Elásticas do modelo de viga de Timoshenko sobre base elástica 
 

 Ieff = 0.35Ig  ; = 30,9529 m4  
 As,eff = 0.15Ag = 1.018 m2 
 keff= [1.10 – 0.013D/t]kr = 5.893,682 tf/m 

 

 

Figura 7 - Característica da discretização do Modelo 1 
 

A Figura 7 indica a discretização sugerida para o modelo de viga de Timoshenko. As 
forças nodais aplicadas são as resultantes da parcela de carga da intercélula que solicita a 
parede do silo, conforme indicado na Figura 4. 

 
5. Cálculo dos deslocamentos : u e u   

 
Nesta etapa é promovida à análise do Modelo 1, donde resultam os deslocamentos 

nodais a serem projetados no plano médio da região de interseção das células e aplicados 
como deslocamento prescrito no Modelo 2. A Tabela 1 sumariza os resultados obtidos. 
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Tabela 1 - Deslocamento Nodais 

Deslocamento (m) Deslocamento (m) Prof. 
(m)   

Prof. - 
(m)   

1 0,00013290 0,00009397 16 0,00140800 0,00099561 
2 0,00026480 0,00018724 17 0,00140600 0,00099419 
3 0,00039450 0,00027895 18 0,00138900 0,00098217 
4 0,00052100 0,00036840 19 0,00135800 0,00096025 
5 0,00064300 0,00045467 20 0,00131100 0,00092702 
6 0,00075950 0,00053705 21 0,00124900 0,00088318 
7 0,00086920 0,00061462 22 0,00117100 0,00082802 
8 0,00097100 0,00068660 23 0,00107700 0,00076155 
9 0,00106400 0,00075236 24 0,00096790 0,00068441 

10 0,00114800 0,00081176 25 0,00084270 0,00059588 
11 0,00122100 0,00086338 26 0,00070220 0,00049653 
12 0,00128300 0,00090722 27 0,00054690 0,00038672 
13 0,00133300 0,00094257 28 0,00037740 0,00026686 
14 0,00137100 0,00096944 29 0,00019480 0,00013774 
15 0,00139700 0,00098783 - - - 

 
6. Cálculo dos momentos fletores   

 
Nesta etapa é analisado, para cada profundidade de interesse,  o Modelo 2 submetido 

às duas condições de carga referidas anteriormente, adiante referidas como LC1 e LC2, 
respectivamente. Sugere-se que a discretização deste modelo considere elementos cujo arco 
corresponda a um ângulo máximo de 5 a 15 graus. Os momentos fletores nas seções críticas 
(seção 1 e seção 2 da Figura 5) assim como os momentos finais de projeto acham-se indicados 
na Tabela 2 e na Figura 8. 

Tabela 2 - Deslocamento Nodais 

 Momentos Fletores  
(tf.m/m) 

Momentos Finais de Projeto 
(tf.m/m) 

Mom. Análise MEF 3D 
(tf.m/m) 

Prof. (m) Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos 
 LC 1 LC2 LC 1 LC2 LC1neg+0.9LC2neg LC1pos+LC2pos   

1 -0.052 -0.547 0.027 0.284 -0.544 0.311 -0.233 0.136 
3 -0.159 -1.623 0.083 0.844 -1.620 0.927 -1.175 0.675 
5 -0.272 -2.645 0.141 1.375 -2.652 1.516 -2.089 1.198 
7 -0.380 -3.575 0.197 1.859 -3.598 2.056 -2.942 1.686 
9 -0.466 -4.377 0.242 2.275 -4.405 2.517 -3.688 2.113 
11 -0.540 -5.022 0.281 2.610 -5.060 2.891 -4.306 2.468 
13 -0.608 -5.485 0.316 2.851 -5.544 3.167 -4.783 2.741 
15 -0.668 -5.745 0.347 2.986 -5.839 3.334 -5.101 2.923 
17 -0.723 -5.784 0.376 3.007 -5.928 3.382 -5.243 3.003 
19 -0.773 -5.585 0.402 2.903 -5.800 3.305 -5.191 2.973 
21 -0.819 -5.137 0.425 2.670 -5.442 3.096 -4.933 2.825 
23 -0.861 -4.432 0.447 2.304 -4.849 2.751 -4.460 2.551 
25 -0.892 -3.467 0.464 1.802 -4.012 2.266 -3.764 2.145 
27 -0.910 -2.250 0.473 1.169 -2.935 1.643 -2.892 1.597 
29 -0.926 -0.801 0.481 0.416 -1.647 0.898 -1.634 0.784 

u u u u 
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Figura 8 - Comparação de resultados 

 
6. CONCLUSÕES 
 

Um método racional é apresentado para a apropriação dos momentos fletores devido 
à continuidade estrutural em grupos silos cilíndricos em concreto armado sujeito ao 
carregamento da intercélula. Exemplo ilustrativo é detalhado demonstrando a simplicidade de 
aplicação do método bem como a precisão dos resultados obtidos, frente à análise 
tridimensional via Método dos Elementos Finitos, aspectos que recomendam sua utilização na 
prática do dimensionamento. 
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