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PHEFt\ClO 

O meu prim~iro estudo na ~re~ de silos surgiu com o desenvolvimento 

da di•<orld~~u de mestrado "E•ludo do• ~ilus de Hadaira a Nlval de 

Fa:z:endas', com a final idade de fornecer uma alternativa para a 
construç~o de tais estruturas nas propriedades agricolas, 

utili:z:ando madeira tanto como material estrutural quanto de 

revestimento (1975 a (19781. Este primeiro estudo foi ampliado; 

foram construído5 e ensaiados dois protótipos para estudos, com 

financiamento FIPEl do Banco do Brasil ll978 a 19801. 

revis~o literatura a respeito dlls cargas para o 
dimensionamento e os resultados experimentais encontrados nessa 
primeira f<Jse incentivaram-me a continuar realizando esta linha de 

pesquisa e a aproveitar a oportunidade de realizar o doutorado na 

UnivBrsidarl•• f'ulitécuica de IUPUJ, 
orientaçliu du Pro f. Dr·. Juan Ravenet ( l98l a 19821 

pressaes de materiais pulverulentos em silos. 

EsJJanha, com a 

no estudo das 

Nesta segunda fase, a condiç~o de desenvolver novos estudos na 

Espanha pr·oporcionou uma evoluç~o significante pelas condiçaes de 

pesquisas da UPB' e pel() amplo tirocínio do orientador no assunto. 

De volta ao Urasil, iniciei minhas atividades de orientaç~o a nivel 

de iniciaç~o científica, mestrado e doutorado em duas áreas 

principais, a madeira, por· ser· professor 
funçae~ ducent.es nesta rnatéria, e os 

contratado 

silos, 

para 

pelo 

exercer 

próprio 
conhecimento adquirido nos úl~imos sete anos de atividades. 

n oportunidade d1! participaç~o no Simpósio de 

rllemanha, em l98l, o relacionamento com 

internacionais e a oportunidade de apresentar 

Simpósio de Stratford Upon rlvon na Inglaterra 

Braunschweig, . na 

pesquisadores 

um trabalho no 

([alil,19831, em 
l983, ampliaram ainda mais as condiçHes de continuar os estudos e 
as atualiza~ões das pesquisas em andamento no mundo nest~ assunto. 

Ourante o periodo de l9tl3 .. l987, cord inuod • or·ientar a 
desenvolver ustudos e pesquisas na ârea, mantendo sempre os 
contactos conseguidos, e adquirindo os artigos internacionais de 



Em 1988, atividades de 

pós-doutorado na Europa, durante 7 mese•, trabal~hlndo: 

- com o grupo de pesquita do Prof. Dr. Ju;u1 Ravenet, na 

Universidade Politécnica de Barcelona - Espanha, durante 3 meses, 

na anilise estrutural e problemas decorrentes de deforma,~es e 

rulna de si los reais. O Prof. Ravenet é gerent ... l.cnic:o da maior 

ind~stria de silos mat•licos na Espanha, aando a responsãvel pelo 

projeto e construçla da qua11 500 instalaçaes na Europa1 

com o grupo de pesquisa "Transport en Opslag•, do Prof. Gerard 

Haaker da Universidade de lwante-Holanda, durante 3 meses, na 

daterminaçlo e an•ltse das propriedades de fluxo dos materiais 

armazenados e no projeto e lnstalaçlo de células de press~o em 

modelos e em silos reais; 

co~ o grupo da pesquisa "SFB SILOS", do Prof. Jose! Eibl, da 

Universidade da Karlsruha-Rlemanha, durante um mis; no projeto de 

pesquisa 219 "Silobauwerka und ihre Spezifischan Beanspruchungen'. 

Este grupo 

hóric• e 

consta de 30 pesquisadores 

•~perimental das cargas da· 

trilbilhando 

flu~o em 

nil análise 

silos, no 

planejamento e ~onslruçlo da 1iloa e em problemas especiais na 

oparaçlo de silo11 • 

e realizando entrevistas COIII o Prof. R. UI. Roberts, da 

Universidade de Newcastle d• Austrilia, Prof. R. G. Bishara, da 

Uni11er~ddade Estadual d• Ohio, Columbus-USA; Pro f. F. H. 11. 

Valentim, do Laboratório de Warren Spring da Inglaterr11, além de 

outros pesquisadorel internacionais nos centro• de pesquisa acima 

'~encionados • na Confarincla Internacional "Bins Rasearch and 

Experience•, realizada em Karlsruhe de lO a 12 de outubro de 

onde tive oportunld11de de apresentar um artigo ([alil, 19881. 

l988, 

lais atividades proporcionaram-me condlç8es da apresentar esta 

lrabalhu e, com • pretenslo de ser o primeiro, amplo e atualizado, 

na irea de silos apresentado no Brasil, e que pretender• fornecer 

condi~;lles para os industri.llll, engenlteiro5, pesquisadores e 

estudante• que trabalham ou que detaj11m trabalhar na área de 

armazenamento • manipula~;lo de m1terlal• arma1enados, dando-lhes 

subsidias para o projeto da estrutural de armazenamento. 

texto 



• 
complementar e esclarecedor {ewplicativo) da Norma Brasileira para 

o ~rojeto de estruturas de armazenamento, em desenvolvimenlo pela 

Comiss~o CE: l2:02.04, Silos e Secadores, do Comll@ 

Rgricultura, Pecuária e Implementas CB-12 

Brasileira de Normas T~cnicas CRBNTl, da qual 

pesquisador. 

Brasileiro da 

da Rssocia,~o 

participo como 

O aparelho de cisalhamento de Jenlke, recém importado da Rlemanha, 

através do projeto PRDCT do CNPq, propiciará também maiores 

condi,nes de continuaç~o da pesquisa no Brasil, com resultados que 

podem ser comparados ao1 apresentados a nivel mundial, pois é o 

aparelho utilizado pelos pesquisadorfs mundiais, e indicado pelos 
códigos internacionais. 

Carlito Calil Junior 
Nar,o de 1989 



RESUMO 

Os prin~ipais objetivos desta pesquisa s~u o estudo das teorias e 

prátl~as que envolvem as várias fases de ~arregamento e fluMo de 

produtos armazenados, e apresent~,~o de re~omenda,~es para o 

armazenamento destes produtos em silos. 

O primeiro aspe~to a ser ~onsiderado no projeto ~ a determina,~o 

das propriedades relevantes de resist~n~ia e fluMo de produtos 

armazenados. t importante que estas propriedades sejam determinadas 

para as piores ~ondl,ftes possíveis para o fluxo do produto 

armazenado. R forma de determinar estas propriedades é dis~utida 

no ~apltulo 2. 

Rpós a determina,~o das propriedades de resislªn~ia do 

produto, torna-se possivel projetar silos que assegurem o tipo de 

fluxo desejado, sem obstru,ftes e perturba,ftes. Os proce~imentos 

ne~essários para que isto o~orra slo des~ritos no ~apitulo 3. Os 

parâmetros analiti~os ne~essários para o projeto de si~os s~o 

des~ritos no ~apitulo 4. 

Para propósito do projeto estrutural, o ~onhe~lmento das pressftes 

na parede sob ~ondi,ftes estáti~as (de ~arregamento) e dinâm~~·~ (de 

des~argal, bem ~omo outras cargas que possam atuar nestas 

estruturas, e as respe~tivas orienta,ftes do efeito destds ~ergas 

nas mesmas, slo estabele~idas nos capitulas 4, 5 e 7. 

Finalmente, s~o apresentadas nos ~ap(tulos 6, 8 e 

re~omenda~ftes para o projeto de 

finalidade de forne~er ~ondlçftes 

fluxo 

para 

~onstru~~o de estruturas de armazenamento. 

a 

e das ~argas, ~om 

pesquisa, projeto 

as 

e 



RBSTRRCT 

The main objetives of thls publlcation are to develop the theorles 

and practices governing lhe various phases of bulW solids during 

storage and flow and to present design procedures for storage bin. 

lhe first step in lhe design process ls to determine the relevant 

slrength •nd flo~ properties of lhe particular solid. [t is 

lmporlant that the properties relevant lo the worst conditions for 

flow of the bulk solid lhat are likely to be entountered in 

practice be determined. The measuremenl of the flo~ properties is 

discussed in chapter 2. 

Once lhe strength and flow properties of the material have been 

delermined, ll is the possible to design a storage bin whlch will 

ensure that a favourable flow paltern is achleved on discharge 

wilhout obstructions to flow occurring. fhe retevanl procedures are 

described In chapter 3. The analytlcal parameters 

ara developed in chapter 4. 

for bin design 

for structural design purposes a knowledge of bin wall pressures 

under static (fillirigl and dynamic (emptyingl conditions, as other 

loads that can act in these structures, and lhe 

yuidelines of lhe effecl of these Loads are stablished 

4, 5 and 7. 

respecti11e 

in chapter 

Finelly, the guldelines to lhe flow ~nd loads design, are pre5ented 

in chapters 6, 8 and S, with the purpose to give conditions to the 

research, design and ~onslruction of storage structures. 
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1 . 1 

1.1NTRODUÇKO. 

Os silos, celulas, armazéns a granel e tremonhas, que chamaremos 

silos por facilidade, slo largamente usados na indústria, mineraçlo 

e agricultura. Eles slo entret,nto, difíceis de projetar com 

relaç:!lo a fluxos contínuos e como 
1
1estruturas econ6micas e 

devido aos materiais particular•• a serem armazenados 

seguras, 
terem 

propriedades diferentes daquelas qos liquidas e dos sólidos. Cuando 
usado na ·indústria, a produçlq industrial pode parar por 
interrupçlo do fluxo em um silo. Estas slo também uma das 

estruturas que têm um dos mais altos indicas de ruinas. 

Estas ruinas tim conduzido vários paises • desenvolver códigos 

práticos durante OI últimos 25 an9S, dos quais podemos res:ul ta r: I 

República Federal da Alemanha, I USA, URSS, França, Alemanha 

Ocidental, Ch11coslováquia e Austril ia. Os códigos alemle!l e 

norte-americanos, em partlcula~, têm sido largEtmente usedos. 

R finalidade de uma especifica~lo de cargas é fornecer condiç~es 

para o projeto de estruturas de silos seguras e econ4lmicEts. Para 

uma estrutura ser segura e econômica, é importante que as cargas 

nla sejam subestimadas nem especificadas como maiores que as 

estritamente necessárias. R segur,ança da estrutura somente p
1
ode ser 

determinada pelo conhecimento de qualquer um dos tlpos e modos 

possiveis de ruinas que podem ocorrer na estrutura. 

Incertezas consideráveis ainda ~xistem com relaçlo às press~es que 

atuam UI um sito. Um exame dos, c~dlgas e riegulal!lentaçtles de cUculo 

por todo o mundo indica que grandes diferenças existem entre EIS 

recomendaçtles para as cargas em 'ilos. Rlém disto, estas cargas têm 

sido progressivamente aumentadas em anos recentes em consequência 
' das rupturas e acidentes ocorridos em silos em todos os lugeres. 

Os códigos e regulamentaçftes correntes slo principalmente baseados 
em duas fontes: experimentos nos,quais as llresseles slo medidas em 
silos reais ou modelos de silos, e em modelos teóricos que têm por 

finalidade fornecer meios de det•rminaçlo,das press3es em silos com 
base em um número limitado de testes de controle. Naturalmente 

estes dois grupos s!o interrelaclonados desde que os experimentos 

slo inicialmente interpretados à luz das teorias (por exemplo, 
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comparaçlo com a fórmula de Janssen) e teorias slo comparadas com 

experimentos para compro~ar a validade. Nlo obstante, a ênfase 

relativa nestas duas fontes varia de códigQ para código porque 

ambas as fontes slo deficientes em alguns aspectos. 

1.1. Deficiências na Base Experimental. 

A vantagem de basear as regras dos códigos em observaç8es 

experimentais é que haverá muitas vezes uma boa relaçlo entre as 

press8es preditas e aquelas as quais estio send? observadas. Uma 

dificuldade imediata aparece devido ao limitado campo de aplicaçlo 

dos experimentos disponíveis. Em particul~r, muito poucas 

observaç8es experimentais slo avaliáveis para s~los baixos <Calil, 

l887). 

Huitos resultados importantes têm sido obtidds de experimentos. t 

largamente aceito que as sobrepress8es (ou press8es de fluxo 

excedendo as press8es de carregamento) devem ser esperadas durante 

a descarga. Entretanto, grandes dif~renças slo verificadas entre 

testes diferenciados em silos similares. Estas slo encontradas em 

diferentes grandezas das press8es observadas e na posiçlo e 

dimenslo das zonas da parede exposta à sobrepresslo. Estas 

diferenças podem ser atribuídas, principalmente,
1 

a dois fatores: 

técnica experimental mal utilizada e a variabilidade das 

propriedades do material e tipos de fluxo. 

O resultado de técnicas experimentais mal utilizadas têm quatro 

raz8es principait: primeira, muitos dos experimentos que formam a 

base das regras de cálculo têm sido conduzidos por modelos de 

silos. Recente pesquisa CHunchen - Andersen l986l tem mostrado que 

os resultados em testes com modelos nlo podem ser diretamente 

extrapolados para silos em escala re~ll segunda, tem sido mostrado 

recentemente (Askegaard et al, 1971) que muitas das células de 

presslo usadas para fazer observaç8es durante os ensaios nlo slo 

suficientemente rígidas, resultando em baixas 

Além disso, cuidado especial é necessário 

célula para obter dados confiáveis. Muitas 

medidas de press8es. 

com a instalaçlo da 

das observaç8es que 

formam a base·das regras correntes de códigos po~em ter sido feitas 

com a instalaçlo de células de presslo insatisfatórias; terceira, 

em muitos experimentos, na determinaçlo de press8es em silos, tem 
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sido 1 ssumido que somente uma variaç!o limitada de controle de 

medidas é necessária para o sólido armazenado, como: densidade, 

lngulo de atrito interno e lngulo de atrito com a parede. Nlo 

existe certeza de que estes parl~etros slo suficientes ou mesmo os 

melhores parlmetros pera as medidas. Recente pesquisa <Hartlen et 

al, 19841 mostrou que o grlo é um material muito complexo e que as 

caracterlsticas anisotrópicas com relaçlo á orientaçlo de 

partlculas tim uma influ&ncia significativa nas pressees nos silos. 
Conclusees similares podem aparecer de testes com outros materiais 
armazenad011 quarta, muitos experimentadores dedicam pouca atenç!o 

ao tipo de fluxo do sólido durante a descarga. Há uma evidincia 
incontestável de que as press6es de fluxo slo fortemente 

influenciadas pelo tipo de fluxo e que as observaç6es feitas em um 

silo apresentando um tipo de fluxo.nlo podem ser usadas no cálculo 

de silos com diferentes tipos de ,fluxo. 

Finalmente, as press6es observed•• que tim sido encontrades slo 

fortemente afetades peles imperfei~~es geométricas na parede do 

silo <Rskargeerd et el, 1971)~ Isto tem importincla vital pare a 

construçlo dos modelos experimentais, pera testes em eicala real e 

para o cálculo do silo e posterior fabricaçlo. 

1.2. Deficiincias na Base Teóric •• 

Rs especificeç6es codificadas existentes pare cargas em silos t&m 

sido fortemente influenciadas por muitas teorias que t.m sido 

desenvolvidas. Existem muitas teorias, mas as melhores conhecidas 

slo aquelas de Janssen (1895), Welker (19661, Reimbert (19761, 

Walters (1973) e Jenike (1968, 19731. Todas estes teorias assumem 

que e presslo na parede varia somente com a altura no 

hipótese unidimensional nlo considere a variaçlo da 

parede no pleno horizontal. Rlém disso, todas, exce\o a 

Reimbert, tratem da condiçlo de contorno de equilibrio 

material armazenado de um modo aproximado, tornando 

serem aplicadas com confiança, em silos bai?'os. 

silo. 

presslo 

teoria 

no topo 

dificil 

Este 

na 

de 

do 

de 

Soluçees mais ri'gorosas baseadas na teoria de_ plasticidade (por 

exemplo, Deutsch and Clyde, 19771 geralmente nlo conduzem a simples 

equaç8es de cálculo, e slo dificeis de serem obtidas para outras 

geometrias, senlo aquelas de condiçees planas e de eixo simétrico. 
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Tanto as soluçbes de plasticidade e algumas teorias simples 

(Walters, 1973)1 (Jenike, et al, 1973) explicam as grandes pressbes 

observadas no momento da descarga como a •mudança• do estado de 

tensbes ativo para passivo (Jenike 'e Johanson, 1968>, mas ignoram o 

fato de que o estudo de tensbes nlo é plástico na maior parte de 

muitos silos, e eles muitas vezes prognosticam grandes pressbes 

improváveis. 

Tratamentos teóricos mais recentes, que 

constitutivas mais realísticas, mas complexas 

análise de elementos finitos (p. e. Haussler 
superado a primeira destas deficiincias, mas 

consideram as variaçbes das pressbes nas 

aplicam relaçbes 

para o sólido em uma 

e Eibl, 1984), têm 
novamente eles n3o 

paredes no plano 

horizontal. Todos estes tratamentos assumem comportamento homogêneo 

e isotrópico para o material armazenado. 

Uma outra séria diferença 'nas teorias de pressGes em silos é sua 

omiss~o das imperfeiçbe~ geométricas nas paredes do silo. Esta tem 

sido um fator significante na redistribuiçlo das:press~es em silos 

com fluxo de massa (Askegaard et al, 1971l. Rl'm disso, os testes 

bastante conhecidos de Jenike et al (1973) mostr~m que imperfeiç8es 

geométricas s~o a causa principal das press8es de •mudança• em 

silos de parede vertical. 

As únicas teorias que tratam da variaçlo horizontal das press8es na 

patede s~o aquelas relacionadas com descarga e~cêntrica (Jenike, 

1567; Wood 1983). 

1.3. Correlaç3o entre Teorias e Experimento~. 

Algumas deficiências nas teorias e experimentos foram apresentadas 

acima, entretanto, algumas outras observaç6es devem ser feitas com 

relaç~o às comparaç8es comumente realizadas entre elas. 

Deve ser reconhecido primeiramente que parte da distribuiç~o de 

press~es durante o fluxo de silos, em escala natural, se desenvolve 

de uma maneira aleatória caracterizada por duas observaç6es 

importantes (Harlten et al, 1984). Testes repetitivos n~o mostram 

resultados idênticos, e.a distrlbuiç~o de press8es é observada 

mudando consideravelmente durante o fluxo continuo. Como 
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~onsequln~la, a apresenta,lo • 1 lnterpreta,lo da1 resultados 
experimentais slo multo importantes. As ~urvas de mixlma presslo ou 
envolt6rla, que slo comumente desenhadas, representam 1 

distribui,la das pressaes m•ximal que slo, em geral, nunca (vistas) 
no mesmo momento. R razlo para ••ta prática 6 quase 6bvia. t 
natural que as maiores press8es tenham o conceito de 1erem as mais 
prejudiclail, e a quantidade de lnformaç8es encontradas em um 
simples teste precisa ••r representada da uma maneira simples. Rl'm 
disso, as várias teorias existentes nlo dlo lndicaçlo das variaç8es 
da pressla. Portanto, em qualquer compara,lo da teoria com o 
ensaio, 6 natural que os pesquisadores adotem simpllficadamente a 
envoltbria de press8es. 

Por contraste com essas envolt6rias, as curvas mostrando as 
press8es medidas no mesmo instante (curvas de equlllbrio) mostram 
press8es que slo menores ou iguais á envolt6ria, mas que podem 
apresentar grandes gradientes de presslo na parede <Nielsen e 
Kristiansen, 19791. Um exemplo de uma presslo grande, mas 
transitória, detectada em um teste de um silo real é mostrada na 
figura l.1. Leituras de trls c6lulas de presslo ~spaçadas de 
somente 250mm slo mostradas. em dais, aparentemente, ldintico1 
testes. Em um teste (figura 1,1.a), os gradientes de pressla slo 
moderados, mas no outro teste (flgura 1.1.bJ alcançam 5

1
0 KPa, 

aproximadamente a dobro da presslo de Janssen neste ponto. Esta 
condiçlo se desenvolveu tris horas depois da descarga. Começou e 
perdurou por duas horas. Como veremos mais tarda, as conseq~@ncias 

da usar envoltórlas de eixo sim6trico no lugar de pressGes de 
equillbrio no pro}eto estrutural podem ser sérias. 
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Figura 1.1. R4gistro de press8es - descarga xcêntrica. 
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Z. DETERMINRÇ~O DRS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS RRHRZENRDOS. 

2.1. Generalidades. 

Um sólido em um recipiente é solicitado por pressftes que causam 

consolidaçlo e fornecem resistência ao sólido. As pressftes mais 

importantes ocorrem durante o fluxo do sólido, isto é, durante a 

deformação continua do sólido acima do seu limite elástico. 

Consideremos o elemento de material armazenado em um silo mostrado 

na figura Z.l.a. ut e 02 são respectivamente a maior e a menor 

tensão de consolidação e são indicadas pelo semicirculo de Hohr da 

figura 2.L.b. Se o elemento para esta condição de consolidação é 

cisalhado sob várias cargas normais, então é obtido o lugar 

geométrico de deslizamento da figura Z.1.b . O semicírculo de Hohr, 

através da origem, define a tensão de deslizamento inconfinada ue, 

que representa a resistência do material em uma superfície livre. 

Estendendo o lugar geométrico para interceptar o eixo T, é definida 

a coes3o aparente C. O ângulo ~ é o ângulo de atrito cinemático. ~ 

coes3o C é a tens3o de cisalhamento .sob tenslo normal riula e, mesmo 

sendo uma propriedade do material armazenado, ela normalmente nlo é 

usada na teoria de fluxo em silos. 
I , , 
' I 

I 
I 

~2 
;{; Oí 

(o l 

!ltmlt!'l!o dl Produto 
Armoztnodo 

Tentdo Cis~lhonte T 

o a O' 
! b l 

Geomitnco 

r:J Tensão Normal 

Figura 2.1. Lugar geométrico de deslizamento do produto armazenado. 
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Pode ser notado que para materiats de fluxo Livre como, por 

exemplo, areia seca a coes~o é %ero, e o lugar geométrico é uma 

linha reta de inclinaç~o ~através da origem. 

Portanto, a determinaç~o das propriedades dos ~ateriais arma%enados 

depende do conheci~ento dos lugares geométricos de deslizamento 

determinados pela rela~~o entre a tens~~ de cisalhamento e a tensão 

normal para o material armazenado, avaliando como ele desliza 

relativamente a si próprio e relativamente ao material da parede de 

construção do silo. Esta ínformaç3o é obtida de testes em 

laboratório usando células especiais de cisalhamento desenvolvidas 

para arma%enamento de sólidos. ~través deste aparato, pode ser 

determinada a tens~o sob armazenamento e as condiç5es de fluxo que 

podem ocorrer em unidades de armazenamento. 

Em testes instantâneos, o sólido é conduzido a uma condiç~o de 

deformação estável sob uma pressão normal predefinida em um plano 

de cisalhamento. Isto é conseguido em dois estágios. No primeiro 

estágio,chamado rotador, o sólido é rotado em uma célula de 

cisalhamento sob press~o. com a finalidade de preparar uma amostra 

uniforme. No segundo estágio, chamado pré-shear, uma camada do 

sólido através da área total da célula de snear é forçada a 

deformar sob pressllo e tensilo cisalhante até que uma força de 

cisalhamento estável é alcançada, ou quase aproximada. Um processo 

de otimizaçllo é usado para determinar as pressões mais adequadas de 

rotações. ~lgumas vezes, uma sequência de diminuiçilo de pressões de 

pré-shear é também necessária. Em testes de tempo, um terceiro 

estágio de consolidações sob uma pressilo estática é aplicado para 

oeterminar o efeito tempo, 

armazenamento em repouso. 

isto é, o efeito do tempo 

~ determinaç~o do lugar geométrico de deslizamento CYLJ e do 

de 

lugar 

geométrico de deslizamento da parede (WYLJ repre5enta também o 

caminho para predizer a forma da tremonha e as dimensões da boca de 

descarga que irá fornecer, onde possível, um determinado fluxo do 

material armazenado e um predeterminado tipo de fluxo. Estes 

parâmetros também são necessários, para a maioria dos materiais, 

para calcular as pressaes no silo. 
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~ resistência do sólido ao cisalha~ento é medida também para 

determinar sua capacidade de formar obstruçees para o fluxo, 

arcos ou condutos. 

z.z. Células de Cisalhamento. 

como 

Três tipos de células de cisalhamento s~o usados para o projeto de 

silos, a de Jenike, a de Walker e a Peschl. ~célula de Jenike tem 

sido a mais utilizada em todo o mundo para esta determinaç~o. mas 

todos os três tipos podem ser usados com sucesso para o projeto de 

silos, e as diferenças entre elas nos resultados obtidos por 

operadores experientes nilo aparenta ser estatisticamente 

significante. e muito importante, entretanto, que os procedimentos 

de operaçilo, que tem sido alcançados após muitos anos de experiência 

e estudos comparativos, sejam incorporados e seguidos. Os diagramas 

esquemáticos das três células silo mostrados na fig. 2.2 , enquanto 

detalhes de procedimentoe operaçilo para a célula de Jenike 

(preparada por Dr. ~.W. Jenike para o 'Working Party of Hechanics 

o f Particulate Solids da European Federation 

engineering'J silo dados na referência Jenike,1880. 

õ 

o f 

de Ciaalll<l.,ento 

I a I Cílula H Tranalaç4a 

n 
li li 

---------------=== ------

i ltr-r-----M f 
1!::-_-::_c:_::_c:=_c:=_~ j 

-=-=---:.--:.--= 
~----- -- -------
~ ::-.:--=--.::--::. 

( b I Cílula Anular (c) Ci'lula a Aalaçd"a 

Figura 2.2. Tipos de células de cisalhamento. 

[hemical 
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~ finalidade principal dos testes é determinar as seguintes 

propriedades: 

al Efetivo ângulo de atrito interno g; 
bJ Funç~o Fluxo CFFl (instãntanea e com o temoo dependendo da 

variação das condições de umidade, temperatura, etc ... J; 

c} ~ngulo cinemático de atrito ~ entre o sólido e as amostras de 

material da parede; 

dl Densidade do material como uma funç~o da consolidaç!o 

e} Ãngulo estático de atrito interno; 

fl Fator fluxo da tremonha (ffl. 

Z.3. Escolha das ~mostras 

Qs amostras a serem usadas para os testes devem representar os 

extremos relevantes para as propriedades do material para fluxo e 

presslo em silos. Qs amostras devem, portanto, cobrir para cada 

material a ser armazenado no silo: 

al Umidade máxima e míniBa; 

bl Dimensões médias das Daiores e m~nores partlculas, se a dimens~o 

das partículas do material armazenado variar significativamente com 

o tempo; 

cl Uma amostra fres~a e uma armazenada para o tempo máximo de 

arma~enamento esperado na silo 

apreciáveis na arma~enamenta; 

se são esperadas mudanças 

d} Extremas de outras condições que s~o favoraveis a afetar a 

coesão e as propriedades de fluxo do material a armazenar. 

Em todos os casos de dúvida ou dificuldades, deverá haver consultas 

entre o usuário e o projetistaíconstrutor e a participação de 

especialistas para resolver estas dificuldades 

importância de uma escolha ~orreta nas amostras 

subenfatizada. 

especiais. 

não deve 

2.4. Determinação do Lugar Geométrico de Deslizamento (YLJ 

2. 4. 1. Amostras para a Determinação do Lugar Geométrico 

Deslizamento. 

ser 

Cada uma das células de cisalhamento mencionadas podem ser obtidas 

em duas dimensões diferentes dependendo da distribuiç~o das 

i i 

I . 
I 
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di~ens3es das particulas do ~aterial a ser testado, sendo que a 

pequena célula é a ~ais fácil e rápida de ser operada. Cada célula 

te• uma dlmenslo Máxi~a de particula que pode ser usada, por 

exemplo, 4mm na pequena célula standard de Jenike. Particulas 

maiores do que esta dimenslo podem sempre ser re•ovidas da amostra 

por peneiramento se~ u•a mudança significante nos resultados 

obtidos, desde que estas part1culas nlo constitue• mais que 701 do 

pe1o total da amostra a ser testada. Entretanto, esta 

particulas maiores pode conduzir a erros no caso 

úmidos. 

remoçlo das 

de màteriais 
7 

Pelo menos três YL devem ser determinados. Para cada YL, a amostra 

é consolidada para uma densidade correspondendo a uma tenslo de 

compresslo pela repetiçlo de rotaç3es parciais na tampa da cêlula. 

Para esta densidade de 'equilíbrio', os valores de císalhamento 

devem entlo ser determinados para pelo menos três tens8es menores 

de compressões diferentes daquela estabelecida na densidade de 

equilíbrio. Pesos sugeridos para materiais de diferentes densidades 

slo dados na referência Jenike 1960. 

Para materiais coesivos, o Yl pode ter uma curvatura convexa para 

baixo, mas, no procedimento normal de avaliaçlo, considera-se uma 

linha reta, que é mais fácil de ser trabalhada e fornece walores 

equivalentes aos parâmetros derivados. Deve também ser notado que 

em materiais relativamente compress1veis, contendo grandes 

protuberâncias, compactaç6es consideráveis podem ser causadas por 

um rápido enchimento, devido ao impacto do material arma~enado. 
Para sólidos que nlo se consolidam com o tempo, esta presslo de 

impacto deve, onde aplicável, ser usada nas determinaç3es da Yl e 

da Funçlo Fluxo do Material CFFJ. 

EKplicaçlo da Operaçlo Consolidaçlo 

Em relaçlo à figura Z.3 , o processo de consolidaçlo começa somente 

com a pressllo vertical (J'V : VIR • ov i!, neste mo~nento, a tenslo 
maior principal. Para esta condiçlo, o semicirculo está abaixo do 

YL que se desenvolveu durante a operaçllo de rotaç3es. Isto é 

mostrado na figura 2.4.a. 
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Figura 2.3. Rnálise das lens8es durante o ensaio. 

Agora a tens~o de ~isalhamento Tv•S/A é apli~ada. Com o aumento de 

Tv, a direç~o da maior tens!lo <n se deslo~a da posiçlllo verti~al até 

que um estado estável é al~ançado, para o qual a direç~o de at é 

mostrada na figura 2.3 . Para um estado estável nlllo há mudanças na 

densidade, o vetor deformaç!lo e atua na direç~o do eixo y/2, ~omo 

mostrado na figura 2.4.b. 

b v. Õl 

r d 1 

CÍrculo de O•tormoçcto d• Mohr 

lbl 

t 

Figura 2.4. Circulo de Mohr. 
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Para esta condl,~o, a deforma,~o de compress~a. normal ao plana do 

maior cisalhilmento (plano Clna.>~), é igual a ZIH<L Se a atnoslra é 

perfeitamente restrita na célula, a altura da amostra deve 

permanecer conslantt: e o plana de maior cisalhamt!!nlo (mlJg,~) st!r.l 

far,ado a coincidir com o plano de cisalhamento d~ célula. As 

deforma,!Ses principais .Dt e ilirt, que s:lo inclinadas a 45", com o 

plano de maior cisalhamento devem ser Inclinadas no mesmo lngula do 

plano de cisalharnento da célula. Assumindo isolropia, as dire,!Ses 

das lenstles principais a.. e az lãmboêom devem ser inclinadas a 45" 

com o plano de cisalhamento da célula. R press:lo vet·tical av deve 

entmo ser inclinada a 45" com as press!Ses principais. Rs tens6es 

medidas Cav e Til) deve111 determinar o ponto T no topo do semicirculo 

de Mohr (figura 2.4.c). 

Por outr•o lado. se a amostra nmo está totalmente restrita, pode-se 

pensar que um dos planos da deslizamento deve coincidir com o plano 

de cisalhamento da célula. R maior press:!lo 121 é inclinada de un1 

ângulo de 45"-~/2 com as tinhas de deslizamento.Isto tocará a 

dire,lo da maior presslo ~ a 45"+~/a da press~o vertical ov e as 

tens6es de cisalhamento registradas •v varlar~o agora .ho ponto E 

(figura Z.4.dl, final do YL. 

Atualmente, a amostra é parcialmente restrita e os pohtos R 

registrados caem no semlclrculo de Hohr entre E e T (figura Z.4.eJ. 

2.4.2. Determinaçlo Simplificada do YL 

Se o material parece ser de fluxo livre ou o efa~to da varia~~o dos 

parâmetros, como umidade, temperatura e tempo de consolida,~o, é 

rapidamente determinado, entlo é permisslvel adotar um procedimento 

de teste simplificado, embora isto necessite ser confirmado pelo 

valor da Funçio Fluxo do Material. Este procedimento simplificado 

consiste em determinar a tens~o de deslizamento somente na carga de 

consalidaçlo (ponto P, figura 2.5) e uma uu outra carga, e, 

tomando uma linha reta entre estes dois pontos. 

2.4.3. Tensão Maior Pr1nclpal de Consolida,ao. 

Um circulo de Mohr de5enhado através do ponto P, o 

correspondente às condi,Hes de consolida,~o, e tangente 

enU!Io, 

ponto 

ao YL 
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intercepta o eixo no ponto aw, este sendo o maior dos dois valores 

de intersec~~o.R tenslo maior principal de consolidaç~o é 

denominada au (figura 2.5). 

2.4.4. Tens~o lnconfinada de Deslizamento 

Um circulo de Hohr, desenhado através da origem e tangente ao YL, 

intercepta o eixo CT em ac, denominada tens!lo inconfinada de 

deslizamento {figura 2.5). 

T 

o-c 

Luvor Geometrtco de 
Deslizamento 

I P 

Uc Ê o Ttns4o lnconfiMdo de oeauzomento 

01>1 É o Tensclo Prlnetpol Molor de Consolldoçt!o 

01 É e Angulo d1 Atrito Interno 

O .i. o Ehtlvo Anoulo de Atrito Interno 

Figura 2.5. Lugar geométrico de deslizamento do produto. 

2.4.5. Angulo de Rtrito Interno. 

Este é o ângulo em que o YL forma a horizontal. Para um YL convexo 

para cima ele diminui com o aumento da tens!lo de compress!lo. Um 

método prático para determinar este ângulo é encontrado na 

referência Jenike, 1880, 
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2.4.6. Efetivo Angulo de Atrito Interno 

Este é 0 Angulo com a horizontal de uma linha entre a origem e P 
(tangente ao YL no semicirculo de Hohr da maior tens~o de 

consolidaçlo). Atualmente, hà uma incerteza na variaç~o deste 

parimetro, e isto deve ser reconhecido por: tomando um valor 

<ó~l,um valor inferior {Q~) e usando estes valores como indicados 

nas equaç~es de fluxo e presslo. Note, entretanto, que existem 

alguns efeitos do tempo. Desde que as tangentes às curvas do YL ao 

clrculo de Hohr tendem a ser incertas, o efetivo angulo de atrito 

interno • na prãllca sempre construido, ou com uma linha entre a 

origem e o ponto final do YL (figura 2.51. Se somente um valor 

(m.dioJ do efetivo ingulo de atrito interno é disponível, os 

valores do limite superior e inferior slo determinados por 

adicionar e subtrair 5 graus, respectivamente. 

2.4.7. funçlo fluKo do Haterial 

Esta é a funç~o relaç~o entre a tenslo inconflnada de deslizamento 

ac e a tenslo maior principal de consolidaçlo aw, E!· é desenhada 

como uma curva atrav•s dos valores destes doi5 paramêtros em um 

gráfico .:rc "aw (figura 2.6). 
O" c 

do Produto 

figura 2.6. Tens~es criticas. 
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tm ~lgun5 c~sos, a Funçlo Fluxo do Material aproxima-se de uma 

tiflha reta e pode, enti!lo, ser definid11 po1· dois param~:tros 

\inclln~çl'lo e interseq;::lo). 

L.4.ô. Ef~llos do Tempo 

Muilos materiais adquirem 

devido ao escape de ar do 

teslstêntia 

seu meio, 

quando est::lo 

da mlgraç~o de 

sob carga, 

água, ou 

movimento de parliLulas para umi configuraç::lo mais densa, como 

resultado de uma vibraçi!lo externa devida, por exemplo, à 

mdquinaria, trAfego de rodovias, vento ou contato fislco e/ou 

qulmico entre superflcies das partlculas. Onde é posslvel a 

ocorrªncia de uma consolidaçillo com o tempo, é importante determinar 

o YL de consolidaç~o com o tempo, além do Yl instantâneo. Parao YL, 

a Fuoq;l!lo Flu~o Tempo do Material FF e o efetivo ãngulo de atrito 

int~rno ~om o tempo 6t, podem ser determlnadoj da mesma maneira 

como para as condiç~es instantâneas (figura Z.6) e estes devem ser 

usados como os valores superiores no projeto de fluxo e 

resislên~ia. R razl!lo ae consollda,~o com o tempo e o periodo 

necessário para o material alcançar um razoável estado estável 

varia com os diferentes materi~is, mas normBlmenle n~o excede um~ 

semana e pode ser menor. 

2.5. D~lerminaçXo do Lugar Geométrico de Deslizam~nto com a Parede 

< WYLl. 

2.5. l. Determlnaçl!lo do Rnuulo de Rtrito com a Parede 

Us angulos de atrito com a parede s:lo deteruoiuilldos na mesma célula 

de cisalhamenlo usada para a determinaçXo do YL, pela remoç~o da 

parte do fundo da célula, e instalando um fundo do material da 

parede a ser testado e ent~o determinado o YL da· parede para uma 

varledijde de press~es de consolidaçlo que s~n esperadas para atuar 

nas paredes do silo. Já que estas medidas sempre mostram variaç8es 

consider~veis, devem ser determinados um minimo de cinco pontos. R 

lens~o m~xima a ser usada pode ser calculada pelo método dado no 

t:ãpílulo 4 . 
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O YL da parede é entlo desenhado no ~es~o diagra~a do YL e seu 

ponto de intersecçlo determinado co~ o circulo de Hohr de ~aior 

consolidaçlo (figura 2.7), O ponto ~ais alto da lntersecçlo é 

escolhido.· O ângulo da linha reta deste ponto, através da orige~, 4! 

o ângulo de atrito co~ a parede ~para esta particular tenslo de 

consolidaçlo. Os testes slo repetidos para outras tens8es de 

consolidaçlo. 

Desde que o YL da parede <WYLJ é um importante parâmetro, tanto 

para o fluxo como para o cálculo das press8es, ele deve ser 

determinado para todas as condiç8es desfavoráveis (umidade, 

corroslo, abraslo, revestimento da superfície, etc ... ) em uma banda 

de YL, como mostrado na figura 2.7. Entlo a linha formando a parte 

superior da banda, isto é, dando o maior ângulo de atrito com a 

parede (~), é tomada para a determinaçlo dos ângulos da tremonha e 

para o cálculo das forças no plano da parede; e aquela formando a 

linha inferior da banda, isto é, dando o menor ângulo de atrito 

interno (~), para o cálculo das press8es. 

f' É o ÂnquiO ot1 Atrito Com a Parede 

4lu É a Um~ Superior do Ânqula de Atrito Com a PorecM' 

<1'1 É o Llmit. lnferiOI' do Ãnqulo de Atrito Com a Parede 

Figura 2.7. Lugar geométrico de deslizamento da parede e ângulo de 

atrito com a parede. 

Para alguns materiais, o ângulo de atrito com a parede aumenta sob 

carregamento. Se este efeito é apreciável, entlo um ângulo de 

atrito com a parede em funçlo do tempo (4Jt_J deve ser determinado 

pelo procedimento análogo àquele explicado no itut 2.4.6 . .pt deve 
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ser us~do no lugar de ~ nos cálculos de fluxo e resist@ncia. 

au~ndo se usa a célula de cisalha~ento para dater~inar o WYL, as 

particul~s grossas de material n3o devem ser re•ovidas na a~ostra ~ 

ser testada. 

Se so~ente u~ valor (médio) do ângulo de atrito com a parede é 

disponivel, ent3o os valores superiores e inferiores deve• ser 

encontrados por adicionar e subtrair 5 graus, respectivamente. 

Entretanto, isto pode n3o ser suficiente na possível variaç3o no 

ângulo de atrito com a parede discutida abaixo, particularmente 

alisando as paredes do silo durante uso prolongado. Deve ser notado 

também que os valores do ângulo de atrito com a parede, medidos em 

silos, particularmente durante a descarga, tendem a ser alguma 

coisa menor, por 10-15\, do que os valores medidos em células de 

cisalhamento com o mesmo material da parede do silo. Quando em 

dúvida, entretanto, é aconselhável subtrair 3 graus do valor menor 

do ângulo de atrito com a parede. 

Se o valor de atrito do ângulo de atrito com a parede se aproxima 

do valor do efetivo ângulo de atrito interno, ent3o o atrito 

torna-se, particularmente entre as partículas do sólido do que do 

sólido com a parede, a chamada condiç3o 'parede rugosa'. Neste 

caso, se ~ 6-3•, ent3o, sin 6 é usado para calcular o atrito com 

a parede no lugar de tan ~. ~ condiç3o de paredes corrugadas é 

intermediária entre 'parede rugosa' e condiç~es de atrito com a 

parede, dependendo do perfil exato. Como uma adoç3o conservativa, 

os valores da 'parede rugosa' devem ser usados para os valores 

superiores do ângulo de atrito com a parede, mas utilizando os 

mesmos valores inferiores para a condição da banda inferior. 

2.5.2. Mudanças no Ângulo de ~trito com a Parede. 

2.5.2.1. Mudanças Manipuláveis. 

Se o ângulo de atrito com a parede para uma particular combinaç3o 

do material armazenado e do material da parede da tremonha (ou 

algumas vezes na seç3o paralela) encontrado for muito alto, ent3o 

deve ser considerado o revestimento das paredes com um material de 

baixo atrito. Estes materiais incluem vários plásticos ou aços 

inoxidáveis. O revestimento deve ser recomendado por especialistas 



2.131 
co~ a finalidade de assegurar uma superflcie lisa em todos os 

pontos, isto é, livre de respingos de 

parafusos protuberantes, distorç3es geométricas, escorridas 

de 

de 

tintas, etc ... , e durável, isto é, dura e/ou e5pessura d:l. suficiente 

para resistir à abraslo para a qual ela será solicitada. O 

revestimento por vidro é também usado largamente, mas isto tem de 

ser incorporado no projeto original ou na escolha do silo. Enquanto 

revestir a tremonha pode criar condiç3es de fluxo de massa onde nlo 

era obtido, o revestimento da seçlo paralela deve ser feijo com 

cuidado. Em alguns caJos, pode levar à formaçl!o de arcos e . também 

aumentará as press3es horizontais e verticais enquanto diminuem as 

forças no plano da parede. Se as press8eshorizontais sl!o criticas, 

ent~o paredes relativamente mais rugosas sl!o preferidas na seçl!o 

paralela. 

2.5.2.2. Mudanças n~o Manipuláveis. 

O atrito com a parede pode diminuir com um resultado da abraslo ou 

pelo despreendimento de Lubrificantes do particular material 

armazenado, por exemplo, óleos de ce~eais. Ele também p~de aumentar 

devido à: corros~o do material da parede, ades~o do sólido na 

parede, migraçlo de umidade, condensação na parede ou cargas 

eletrostáticas de atrito. Nestes casos, os valores supe~ior e 

inferior do ângulo de atrito com a parede podem ser devidamente 

reajustados por um aumento para 50\ e/ou uma diminuição para 35\, 

respectivamente. 

2.6. Densidade. 

S~o definidos basicamente trªs diferentes valores de densidade, 

chamados, •solta•, •compacta• e •aerada", para os quais s~o usados 

os seguintes símbolos: y, Y1.t e ye1, respectivam'ente. O valor 

determinado na célula de cisalhamento corresponde à densidade 

compacta, )"l.l. 

Os valores superiores (yul e inferior (y ou ya., o último no caso de 

pós que aeraml para densidade devem ser usados nas várias equaç6es, 

como indicado. Se somente um valor (~) é disponível, então~ (onde 

aplicável) deverá ser tomado como 0,75y e )"l.l como 1,2Sy. O valor 

inferior, isto é, r ou ya, deve ser usado na estimativa da 
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capacidade de armazenamento do silo. 

2.7. Angulo de Repouso. 

Este é o ângulo formaoo com a hor1zontaL sobre uma superfície livre 

de uma pilha de material parado, quando ele foi depositado e~ uma 

superfície plana. 

2.8. Fatores que Modificam as Propriedades dos Materiais 

~rmazenados. 

2.8. l. Distribuíçio das Dimensões das Partículas. 

Outros fatores de mesma natureza que a coesão natural de um sólido 

aumentam com a diminuíç!o das dimensões das partículas. ~s amostras 

para determinar o comportamento do fluxo devem ter a menor dimens~o 

das partículas possível, .considerando eventuais separações de 

partículas Livres durante transporte e manipulaç!o. ~s amostras 

para determinaç~o do atrito com a parede, para a determinaç!o das 

pressões no silo, devem conter as maiores dimensões das partículas 

menores do que ZSO~m s~o geralmente de fluxo livre, embora haja 

exceções, como por exemplo, gr~os fermentados sob condiçBes 

atmosféricas e umidade adversas, soja em grgas com um alto índice 

de óleo ou materiais fibrosos ou em flocos. Também o impacto de 

partículas grossas e pesadas pode causar compactação da sólido na 

tremonha. 

2.8.2. Umidade. 

O fluxo de um sólido decresce conforme sua umidade cresce, 

alcançando um valor mínimo de aproximadamente 80 a 90\ de 

saturação. ~cima desta umidade, o sólido aoquire propriedades 

viscosas, e testes de cisalhamento podem ser inaplicáveis. Para 

testes de fluxo, a amostra deve, entretanto, ser a mais úmida que 

passa ser encontrada em uso e, durante os testes, a amostra e a 

célula de cisalhamento devem ser manipuladas rapidamente para 

minimizar erros devidos à evaporação. Esta inconveniência na 

manipulação pode ser minimizada mantendo a sala dos testes em uma 

alta umidade relativa. O atrito na parede para o cálculo das 

press6es deve ser determinado utilizando o material mais seco e o 
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mais úmido que possa ser usado. 

2.8.3. ~eraçlo. 

Materiais pulverulentos podem reter quantidades consideráveis de ar 

com uma consequente diminuição na densidade, coeslo, atrito interno 

e atrito com a parede, apro~imando as últimas tr@s propriedades a 

zero, em casos extremos (fluidificaçJo}. No assentamento, este ar 

escapa gradualmente. Na utilizaçlo de propriedades relacionadas com 

o fluxo e pressaes e na escolha das amostras para teste, as 

propriedades da aeração devem ser levadas em consideração, i~to i, 

pode ser necessário testar amostras aeradas e n~o aeradas. Um pó 

altamente aerável pooe se comportar quase como um líquido com 

relação ás propriedades de fluxo e ~e pressão, e esta tendência de 

fluidificação deve ser verificada onde isto é procedente. 

2.8.4. Coes!o das Particulas. 

Um aumento na coesão das partículas e, portanto, uma diminuição na 

floabilidade podem ser causados por .qualquer um dos vários fatores, 

como mudanças de temperatura, mudanças na umidade, mudanças 

quimicas, mudanças cristalográficas, etc ••• Onde tais mudanças s!o 

propicias a ocorrerem ,então a amostra precisa ser escolhida para o 

teste, de modo a representar as amostras incluindo os efeitos 

destas mudanças. 

2.8.5. Vibração. 

~ vibração pode aumentar ou diminuir a óensidade e a resistência ao 

cisalhamento. ~ direção bem como a grandeza do efeito da vibração 

depende da distribuição das dimens3es das partículas, da coes!o, da 

umidade, da densidade do material, de qualquer condição de tensão 

estática ou dinâmica e da frequência e amplitude da vibraç~o. Em 

geral, um sólido que está completamente restrito irá consolidar e 

ganhar resistência com a vibraç!o, enquanto que um material em 

fluxo, mas preso devido a uma obstruç!o de fluxo como um arco ou um 

tubo, irá dilatar e enfraquecer, seu atrito com a parede será 

também reduzido se as paredes sio vibradas efetivamente ou se a 

vibraçlo é transmitida para as paredes. Este último efeito é mais 

pronunciadD a certas frequências, e sio diferentes para materiais 
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diferentes e tipos de silos, embora, em geral, u~a 

baixa frequência e amplitude alta seja mais 

combinaç~o de 

efetiva. Se, 

entretanto, o silo é propício a ser solicitado à vibraçBes a 

qualquer tempo de maquinaria adjacente, trafego de rodovias, 

tremores de terra ou outros fatores, ent~o este eíeito da vibraç~o 

deve ser levado em consideraç~o na escolha e no teste das amostras. 

Os efeitos da vibraç~o podem ser parcialmente nocivos em materiais 

muito secos e podem temporariamente 

quase que fluido. 

transformá-los 

2.8.6. Propriedades Escorrega-pára Cslip-stickl 

em um estado 

~lguns pós finos apresentam propriedades de escorrega-pára, isto é, 

brusco movimento pára-inicia, que aparece durante consolidaçBes ou 

em testes.O comportamento slip-stick aparece tamoém em partículas 

de dimensBes relativamente uniformes em espécies rugosas. Nestes 

casos, a força cisalhante n~o se estabiliza após ruptura, mas 

oscila. Quando testando estes materiais, a força cisalhante deverá 

ser aplicada bem devagar pelo valor 'de pico e, ent~o, a haste será 

fator retraída cuidadosamente de modo a n~o perturbar a célula. o 
fluxo da tremonha deve ent~o ser aumentado por um fator de 1,4 para 

a caracterizaç~o das propriedades. Se slip-stíck é encontrado 

quando em testes de atrito com a parede, ent~o c ângulo da tremonha 

para fluxo de massa deverá ser aumentado de 5'. 

2.8.7. Outros Fatores. 

~s propriedades de cisalhamento de sólidos podem ser 

pela forma das partícuLas (que podem mudar por 

influenciadas 

abras~ol, por 

escudaç~o de líquidos (por exemplo óleos de 

eletrostáticas e por revestimento de pós 

cereais), por cargas 

das superfícies das 

partículas . ~lgumas vezes é possível tomar um material mais de 

fluxo livre por mudanças no processo de manuíaturamento ou por 

tratamento de sua superfície. 

2.8.8. Incertezas e Variabilidade. 

t importante apreciar a n~o uniformidade estrutural de um sólido, 

mesmo dos superficialmente uniformes, e a variaç~o resultante nos 

resultados dos testes, mesmo por operadores práticos. ~dicionado às 
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incertezas estatlstlcas da amostra, isto implica para cada um dos 

parlmetros descritos em z.~ e 2.5, uma variaçlo, em vez de um 

simples valor. Pelo menos esta será de 8\ para as medidas primárias 
e, com materiais nlo uniformes, 15\ ou mals. Limites superior e 
inferior dos resultados medidos e os parlmetros derivados dos 

mesmos devem ser especificados quando possivel. Se somente slo 
dlsponiveis um valor do efetivo inguto de atrito interno e do 
ingulo de atrito com a parede, entlo os valores superior e inferior 

devem ser caracterizados por adicionar e subtrair s•, 
respectivamente. 

Z.S. Ensaios Realizados 

Com a finalidade de avaliar e de s~ familiarizar com o equipamento 

de Jenike, o autor relizou vários ensaios na Universidade de 

Twente·Halanda CCalil,1989), Para fins indicativos e ilustrativos, 

slo apresentados os resultados dos ensaios com dais materiais: 

alpiste (fluxo livre) e pó de pedra (pulverulentoJ. 

Para o material alpiste (bird seedl foram realizados 3:VL com tres 

pontos para cada VL e 3 WYL com 7 pontos para cada material de 

parede: a~o inoxidável (stainless steell, plástico liso Cteflonl e 
a~o rugoso Croughness steell. 

Para o material p6 de pedra <bentonite) foram realizados 7 YL com 

três pontos para cada YL e 6 WYL com 7 pontos para cada material de 
' I parede: concreto (betonplex), dois plásticos Cplexiglas e teflon), 

eucatex, a~o inoxidável Cstalnless steell e aço rugoso (roughness 

steell. 

Os parAmetros necessários para a utilizaçlo no projeto para fluxo e 
presslo slo: 
a) Alpiste 

• efetivo ingulo de atrito interno CPhlEl, variou de 30,8° a 31,7• 

• densidade (densityl, variou entre 6~7,58 a 660,79 kg/m3 
- &ngulo de atrito com 1 parede CPhlw), va~iou entre: 
- teflon -entre 10,0• a 12,0" 

• aço inoxidável - entre 6,8' a 8,3" 

• aço rugoso- entre 20,9' a 17,6° 
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b) P6 de pedra I I 
- efetivo ingulo de atrito interno <PhiE), vario~ entre 39" a 42" 
- densidade (density), variou entre 982 a 1061 kg/m3 

- ingulo de atrito com a parede <Phiw), variou e~tre: 
- teflon- entre 9,5• a 10,8" 

- eucateK- entre 15,8" a 18,8" 

- aço inoKid6vel - entre 17,5" • 18,5" 
- pleKiglas- entre 17,6" a 19,4" 

- concreto- entre 18,8" a 21,5" 

- aço rugoso- entre 33,l" a 38,0" 

- funç!o fluKo do material: analisada através da relaç!o entre a 

tens!o inconfinada de deslizamento (op) e a tens3o maior principal 
de consolidaçllo. 
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3. OETERHINRÇ~O 00 FLUXO EH SILOS. 

O tipo de fluxo determina as características de descarga do 

material, o tipo de segregaç~o, a formaç~o ou n~o de zonas de 

material sem movimento e se o silo pode ser esvaziado 

completamente. Tamb~m determina a distribuiç!o de pressaes nas 

paredes do silo e fundaçlo, e a integridade e custo da construç!o. 

H determinaç!o do tipo de fluxo deve ser feita enquanto o silo está 

sendo pro}etado ou selecionado, ou quando s!o previstas mudanças em 

sua estrutura ou na manipulação dos materiais a serem armazenados. 

3.1. Filosofia do Projeto de Células. 

3.1.1. Obstruç~es do Fluxo. 

O primeiro objetivo no projeto de células de armazenamento é 

assegurar que o sólido armazenado fluirá por gravidade sem a 

ocorrência de obstruç~es do fluxo. Com referência à figura 3.1, os 

dois principais tipos de obstruç~es do fluxo são: 

a•- arco coesivo ou abóbada; 

a2- formação de tubo. 

o· 

·o a o· 

·• o ~-

" o 
o:~o. 

(a I Arco Coesovo ( b I Tubo 

oi· a~ 
··;,: 

. o . . 
'a o: 
o:. o·-

~:/ ~ 
. 6_:-r-. 

Figura. 3.1.- Tipos de obstruç~es do fluxo. 
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Pode ser notado que um arco coesivo é aquele for•ado como resultado 

da consolidaç:lo 

distinguido do 

e resistência do sólido 

arco 'mecânico' devido 

armazenado. Pode ser 

ao entrosamento das 

partículas do sólido e que ocorre quando a média das dimens~es das 

partículas é grande comparada com a abetura da boca da tremonha. 

Isto é ilustrado na Figura 3.2. 

\ I \ I 

\~.a··. 9..~';::._:/ 
Tensóes . · ~· -I 

õ:- Alua.niH . · ....>:] 
1 na Are-a --...._; 

(a l Arco Coesivo I b l Arco Mecânica 

Figura. 3.2.- Tensões atuantes 

Para a formaç~o de um arco estável ou tubo, o sólido armazenado 

adquiriu, dentro do contorno da célula, resistência suficiente para 

suportá-lo. ~ resistência é uma funç~o do grau de consolidaç:lo - um 

sólido "fofo' n:lo tem resistência, mas adquire resistência sob 

compress~o. ~ relação entre resistência versus pressões de 

consolidação é referida como a função fluxo. 

Para uma dada press~o de consolidaç~o. a resistência adquirida 

variará de um sólido para outro. Com relação a Figura 3.3, é 

óbvio que o sólido B tem maior resistência e é menos de fluxo livre 

que o sólido ~- Um perfeito sólido de fluxo livre n:lo tem 

resistência e é apresentado pelo eixo horizontal da Figura 3.3. 

Sólidos de fluxo Livre. como areia seca ou materiais granulares, 

n~o têm coes~o. 

o 
:':! 
'Õ 
cn 
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;; .. 
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Figura. 3.3. Resistência versus pressão de consolidação 
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Deve ser notado que, para um dado sólido ar~azenado, o grau de 

consolidaçla e, portanto, sua resistincia é dependente da umidade, 

tempo de armazenamento e, em alguns casos, da temperatura do 

sólido. Outros fatores, coma vibraç~es mecânicas, podem ter também 

um efeito significante. 

3.1.2. Células de Fluxo de Massa - Fluxo - Critério de Nlo Fluxo. 

Em recentes anos, o método desenvolvido por Jenike, para o projeto 

de células de fluxo de massa, tem sido Largamente aceito como o 

procedimento 'standard'. Enquanto maiores detalhes do método ser~o 

dados em capitules subsequentes, é importante, neste estágio, 

introduzir o conceito fundamental do critério de fluxo ou nlo 

fluxo. 

O objetivo no projeto de células de fluxo de massa é determinar o 

âng~lo de inclinaçlo da tremonha a e a dimensla da abertura de 

descarga B para prevenir a formaçlo de arcos estáveis coesivos. 

Consideremos o sólido fluindo na célula da Figura 3.4. O sólido 

estava inconsolidado quando ele foi ~epositado no topo ·da célula, 

mas, como ele flui para baixo, torna-se consolidado sob a maior 

press~o de consotidaç~o ~ que está atuando na célula. Como 

resultado dessa consolidaçlo, a resistência do sólido aumenta, 

representada por qe. qe é a press~o de deslizamento inconfinada 

como definida na figura 2.5. Rs formas aproximadas dos gráficos de 

~ e qe slo mostradas na Figura 3.4. Como mostrado, a presslo 
I 

maior de consolidaçlo e a resistência do material ~decrescem até 

zero na seçlo da tremonha da célula. R tens~o ~. adquirida em um 

arco estável ou abóbada, é assumida ser diretamente propor~ional ao 

via B do arco. O gráfico de ~é mostrado também na Figura 3.4. 

Onde Ô1 excede qe, o material tem resistência insuficiente para 

suportar um arco.Portanto, a seç~o crítica para projeto é a boca de 

descarga da tremonha; a dimenslo da abertura crítica ou mínima é 

determinada para a condição a1 = qc 



3.4 

n ã, 
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~ o 

Figura. 3.4.- ~nálise para a n~o formaç~o de arcos 

fluxo de massa. 

células de 

Para efeitos de projeto, o precedente e transladado para a forma 

gráfica da Figura 3.5. Nesta figura, a tensão inconfinada de 

consolidaç~o ac, que representa a resistência do sólido, é plotada 

contra a maior press~o de consolidaç~o cu. ~ curva formada é 

chamada de Função Fluxo CFFJ. ~ Linha tracejada, mostrada na Figura 

3.5, é chamada de fator fluxo (ff) para o canal; ela representa a 

condição de tensão no arco. Onde a Linha ff varia abaixo da curva 
de FF, as tensões no arco s~o insuficientes para causar 
deslizamento e fluxo. Por outro lado, onde a Linha de ff varia 
acima da curva de FF, as tensões no arco excedem a resistência do 
material e o fluxo ocorrerá. ~ intersecção da linha ff com a curva 

FF é o ponto critico para calcular a dimensão 8 óa abertura da boca 
de descarga. 
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a; Critlu 

--H lo Fluxo Fluxo 

Fig. 3.5.- Função Fluxo FF e fator fluxo da tremonha ff 

O conceito de projeto apresentado aqui é usualmente expresso como o 

critério Fluxo - N§o Fluxo. Para ocorrer fluxo por gravidade: 
0' .. 

) f f 
O' O 

3.1.3. Células de fluxo de Funil 

No caso de células de fluxo de funil, o objetivo é determinar a 

dimensão da abertura de descarga para prevenir a formação de um 

tubo estãvel . ~ condiç~o de tens~o de consolidação na par~de de um 

tubo é uma função da pressão de sobrecarga do material. Esta tensão 

determina o diâmetro crítico do tubo Dt, que fixa a dimensão mínima 

da abertura de descarga para a ocorrência do fluxo de funil. Se a 

dimensllo da boca de descarga da célula é menor que Dt, entllo um 

tubo estãvel seri formado, No caso de células com fluxo de funil, 

com uma abertura retangular, a diagonal do retângulo deve ser 

maior que Ot. R Largura do retângulo deve ser grande o 

para assegurar a n§o formaç§o de um arco estável. 

suficiente 
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3.1.4. Células com Fluxo Expandido. 

Rlgumas células envolvem a combinaçlo do fluxo de funil e fluxo de 

massa, como ilustrado na Figura 3.6. 

Figura 3.6.- Célula com fluxo expandido. 

O diâmetro critico (Dtl da formaç~o do efeito tubo determina neste 

caso a dimensão minima para a fixaçgo da tremonha para f\uxo de 

massa. Para a tremonha, o ângulo a e a dimensão da abertura B sgo 

determinados para a condiç~o de que não se formem arcos. 

Como regra geral, o fluxo de massa deve ser o escolhido se: 

a) a vazão de descarga é controlada sem indevidas flutuaç3es; 

bl a segregaç~o nas partículas obtidas deve ser minimizada; 

c) o temoo de armazenamento no silo não deve ser indevidamente 

prolongado {com consequentes mudanças deterioráveis no material 

armazenado); 

dJ o local disponível é adequado para a tremonha cujos lados são 

muito inclinados ou é possível usar equipamentos de descarga nas 

tremonhas de lados menos inclinados. 
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O fluxo de funil deve ser escolhido se: 

a) as vantagens acima de fluxo de massa nlo slo de particular 

importância; 

bJ algumas flutuaç8es na vazio de descarga, alguma segregaçlo e 

tempos de armazenamento prolongadas para o material armazenado 

nlo sla desvantagens, 

c) locais adequados ou altura é limitado ou antieconômico; 

d} a espaço deve ser utilizado ao má~imo; 

e} saídas múltiplas slo necessárias; 

f) o material é de fluxo livre, particularmente 

contem partículas grandes, que podem compactar 

tremonhas com lados muito incCinados. 

se 

o 

ele também 

material em 

O fluxo de funil pode ser usado para materiais de menos fluxo 

livre, mas a dimenslo da boca de saida necessária para descarga por 

gravidade pode ser entlo muito grande para arranjos econômicos de 

descarga, a menos que seja adotado um projeto de fluxo expandido. 

Pode ser notado que, dentro da defin1çlo geral de fluxo de funil, 

há uma variedade de tipos de fluxo dependendo da forma do silo 

(incluindo a número, posiç~es e formas da boca de saidal material e 

propriedades da parede e sistemas de carregamento e descarga. 

~s normas internacionais, de uma maneira geral,apresentam 

basicamente dois gráficos para determinaç~o do tipo de flu~o que 

irá ocorrer na célula. Estes gráficos fornecem o tipo de fluxo em 

funç~o do coeficiente de atrito com a parede, a inclinaç~o das 

paredes da tremonha e o tipo de tremonha (cônicas ou retangulares). 

O trabalho principal de referência de todas as normas é o trabalho 

desenvolvido por A.W. Jenike, na Universidade de Utah, nos Estados 

Unidos da ~mérica. 

É importante ressaltar do trabalho de Jenike, que existem outros 

parâmetros importantes além do coeficiente de atrito com a parede e 

a inclinaç~o das paredes áa tremonha para determinaç~o do tipo de 

fluxo. ~seguir, estudaremos esta determinaçlo. 

3.Z. Projeto do Silo para Fluxo de Massa. 
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3.2.1. ~ngulo da Tremonha (8). 

a) Para tremonha5 cônicas, o contorno entre fluxo de massa e fluxo 

de funil é dado por: 

1 - sin oj>lu 

em (--2-~i~~l:-----} +~ (graus) (3. L) 

onde: 213 . -~ 
+ s1n 

sin <Pvu 
c-;i~-~:--> (graus) (3.2) 

em menor ângulo da treaonha com a horizontal para fluxo de massa, 

graus 

o valor superior do efetivo ângulo 

material armazenado, graus 

Se oj1i.u < 25 • - deve ser tomado como oj1i.u 

( 3. 3) 

de atrito interno 

25' nas equaç3es ( 3. 1 ) 

oj>vu = o valor superior do ângulo de atrito com a parede, graus 

b) Para tremonhas retangulares, a eq~aç~o de contorno é dada por: 

qloi.u - 30 
exp [ 3.75 x 1.01 ( --------

10 l ] - oj>vu 

do 

e 

em 90 - (--------------------------~-;------------}, graus 
0,75 Ctan o/>i.u l · 

(3.3) 

Se 1Nu > oj1i.u- 3", isto é numa situação de parede rugosa, 

tan -s.(sin oj1i.u) é usada no Lugar de oj>vu nas equações (3.2) e (3 .3) 

cl Para tremonhas piramirlais (figura 3.7), o ângulo ev do canto da 

tremonha deve ser determinado como para tremonhas cônicas. Os 

ângulos das paredes de uni~o e~ e ez são relacionados a ev por: 

cot! e)! cot~ e. + cot~ ea 

d) Para tremonhas em forma de cunha e chisel (figura 3.7), o f luxo 

de massa i r á ocorrer se: 

e~ 30" + 1,33 oj>vu e 

e) Para tremonhas de transiç~o de fluxo de massa, isto é, boca de 
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saída retangular e seçlo paralela circular, a inclinaçlo das 

bordas deve ser determinada co•o para tre~onhas cônicas e a 

inclinaçlo dos lados, co•o para tre~onhas retangulares. R 

relaçlo entre o co•primento e a largura da boca de saída nlo 

deve ser menor do que 3. 

Obs.: O ângulo de inclinaçlo 6 deve ser escolhido pelo menos 3" 

maior do que o dado pela equaçlo {3.1) ou <3.3) para evitar 

instabilidades no fluxo. R margem de segurança deve ser aumentada 

para s• ou mais, para materiais com características variáveis. 

Os sólidos podem se depositar em cantos triangulares, e interferir 

·no fluxo. Os cantos podem ser curvos ou tapados para evitar esta 

interferência. 

Chico oo Tram011ho 
da Elu Simétrico 

Fluo Plano 
Tromuho Chl .. l 

Fluo Pino 
Trem011ho em C ••11• 

TromoRha Plrllmldal 

Figura 3.7. Várias formas de tremonhas. 
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3.2.Z. Dimens8es da Boca de Descarga. 

A dimensla mínima da boca de descarga para fluxo de massa é dada 

por: 

Bm 
r..,. • m (3.4) 

acr valor da tenslo normal da intersecçlo da linha do fator de 

fluxo da tremonha (ff) com a Linha da funçlo fluxo (FFJ, 

determinadas no capitulo 2. 

Bm diâmetro mínima da boca de descarga (para tremonha cônica) 

ou Largura da boca de saída (para uma tremonha 

retangularl,m; 

y limite superior do peso específico ou peso específico 

compacto, kg/m9 

H (6) 2,3 para tremonhas cônicas; 

H (6} 2,1 para tremonhas quadra.das 

H (6) para tremonhas retangulares (L ) = 3Bl 

Para L ( 38, H ($) deve ser interpolado entre 1 ,15 e 2,10 

Obs.: No sentido de evitar instabilidades no tipo de fluxo, o 

diâmetro ou largura B da boca de descarga deve ser aumentado de 20\ 

no mínimo. 

O fator fluxo da tremonha (ff) é uma funçlo da forma da tremonha e 

das propriedades do material armazenado e pode ser determinado, com 

boa aproximaç~o, pela sequinte equaçlo (Enstad, 1985): 

Y ( 1 + si n ~lu) 
f f (3.5) 

2 (x - 1) F (él} cos e 

y 
( 1 - si n </>i u) ( s in a) 2 +"' 

(3.6) 

zm s in </>i.u sin ({3 + a) 
X ------------- (------------- + 1 1 {3. 7} 

1- sin </>lu cos e 

2 = 13 + so • - e 



65 200 
FC6) (---------)111 (---------) l-1ft 

220 - 9 290 - 9 

m O para silos retangulares, onde L ~ 30 
m 1 para silos de eixo si~étrico 
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<3.8) 

Obs.: q~• é dado pela intersecç!o da linha da Funçlo Fluxo <FFJ do 

material com a linha através da origem com inclinaçlo 1/ff (figura 

2.6). Nas equaç1!es C3.5), C3.6l e ( 3. 7) é usado o valor 

superior do efetivo ângulo de atrito interno fli.u. Um processo 

melhor elaborado, para determinar ~ nos casos onde existe uma 

variaçífo de valores de fli., é descrito na referrência Jenike, 1980. 

O fator fluxo da tremonha (ff) indica a floabilidade na tremonha; 

quanto menor este valor, melhor a tremonha. Deve ser observado, 

entretanto, que o valor do fator fluxo da tremonha está em seu 

valor minimo quando a inclinaçio da parede da tremonha está pr6xima 

do mínimo para fluxo de massa e·aumenta novamente quando ela se 

inclina mais, e portanto, esta inclinaçífo n!o deve ser projetada 

mais inclinada que o necessário. 

Há duas situaç1!es onde o procedimento acima nlo pode ser aplicado. 

Se o fator fluxo da tremonha varia acima da Funçlo do Maaterial e 

n~o intersecta a mesma, entífo a análise nífo determina a dimensão 

de I f luxo mínima daboca de descarga, isto é, o material é mui to 

Livre. Neste caso, a dimensão da boca de 

pela· vazl!lo das considerações de f luxo, 

descarga 

pelas 

é determinada 

dimens1!es de 

equipamento de descarga ou, no caso de grandes partículas, por uma 

dimenslo de boca de descarga, na média, pelo menos 6 vezes a 

dimensão da maior particula de tal maneira a evitar arcos. Esta 

última relaçlo depende muito da forma das particulas, ou seja, é 10 

vezes para alguns carv6es e somente 3 vezes para partículas lisas 

com formatos esféricos e deve ser checada em casos individuais. Rs 

dimensões que têm sido encontradas como seguras para uma grande 

variedade de materiais 1lo 8 vezes para abertura circular, 9 vezes 

para a quadrada ou retangular e 4 vezes para aberturls em forma de 

canal com relaç!o de comprimento por Largura nl!lo menor que 6. 
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Se o fator fluxo da tremonha varia abaixo da Funçlo Fluxo do 

Material e nlo a intercepta, entlo o sólido nlo fluirá somente por 

gravidade. O fluxo pode ser possível usando um material da parede 

bem liso ou condicionando o sólido a ser mais de fluxo livre, isto 

é, redu~indo sua umidade. Rs propriedades do material precisam ser 

retestadas após cada mudança. Se o fluxo ainda nlo é possível, 

entlo se deve usar certos tipos de silos de descarga mecânica. 

Se o fator fluxo da tremonha intercepta (corta) a Função Fluxo do 

Material, mas nlo intercepta a Função Fluxo Tempo, então vibradores 

internos devem ser considerados para começar a fluxo após 

armazenamento há longo tempo, com a finalidade de evitar efeitos 

desfavorãveis devido i vibração, um fator de segurança de 1,5 vezes 

deve ser aplicado no fator fluxo da tremonha. 

Enquanto na maioria dos casos n~o há de formação de arcos na seç~o 

paralela se o fluxo na tremonha pode ser assegurado,podem acontecer 

alguns casos, particularmente em silos pequenos, onde existe este 

perigo. Quando em dúvida, a dimensão minima da boca de saída para 

as paredes verticais deve ser determinada usando a equação (3.4) 

Se esta é menor que o diâmetro do silo ou se o fator fluxo da 

tremonha não intercepta a Função Fluxo do material, então as 

paredes na seç~o paralela deverao ser feitas mais rugosas pela 

escolha de um material diferente, talvez um corrugado. 

Em geral, a seção paralela deverá ter paredes rugosas, com a devida 

atenção às forças no plano da parede (cap. 4). Deve ser notado 

também que qualquer intrusão no espaço do sito, perto da boca de 

descarga, como equipamentos suspensos, dobras na fabricação das 

placas, parafusos e ou porcas ou soldas mal feitas, podem causar 

arqueamento no silo, mesmo que corretamente projetado para fluxo de 

massa, e deverá então ser evitado. 

Para alguns materiais, a Função Fluxo do material é convexa para 

baixo,isto é, o material flui próximo ao fundo e forma arcos na 

parte mais alta. Nestes casos, ensaios devem ser feitos para trocar 

o fator fluxo da tremonha, talvez por diminuir a rugosidade das 

paredes, para evitar uma intersecção dupla das linhas da Função 

Fluxo do material e do fator fluxo da tremonha. 
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3.3. Projeto do Silo para Fluxo do Funil 

3.3.l. Angulo da Tremonha. 

Já que o fluxo do funil nlo se desenvolve ao longo das paredes da 

tremonha, ele nlo é diretamente influenciado pelo ângulo da 

tremonha. Entretanto, se é requerida a descarga completa do silo 

sem equipamentos adicionais, entlo deve ser usado um ãngulo de: 

19 25 • + <Pvu 

Embora este possa ser menor em materiais de fluxo muito 

neste caso slo necessárias paredes tisas. 

3.3.2. Dimens3es da Boca de Descarga. 

livre, 

R dimenslo mínima da boca de descarga para fluxode funil deve ser 

calculada por dois caminhos: 

a) para evitar a formação do efeito :tubo', isto é, a formaçlo de 

um tubo estável acima da abertura da boca de descarga (figura 3.8), 

com o material restante do silo parado depois que o tubo foi 

esvaziadO I 

bJ para evitar a formação do efeito 'arco', como em fluxo de massa. 

Este segundo calculo só é necessário para bocas de descarga 

retangulares. 

Para evitar a formaçlo do efeito 'tubo• (figura 3.8), a dimensão da 

boca de descarga_deve ser determin~da por: 

0,75 EXP (0.03S ~lul uo 
Bc , m 

Onde uc é obtido da Funçlo Fluxo do material, com: 

+ r Ht., Pa 

PHt- presslo horizontal' à altura K, Pa. 

Be - o diâmetro mínimo ou largura da boca de descarga para 

o efeito 'tubo', m 

evitar 
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Hh - altura da tremonha, m 

Kt - o menor valor da relaç3o entre as 

verticais. 

I 

~ -- --l 
~~~~~=~ 

-------~ 

Tubo 

pressl!es 

Figura 3.8. Efeito 'tubo'. 

horizontais e 

Para evitar a formação de arcos (para bocas de saída retangulares) 

usar o procedimento mostrado no item 3.1.2; com ff = 17. 

3.3.3. Fluxo Expandido 

Se a abe~tura da boca de descarga Bc, 

grande para conexão com extratores 

calculada 

ou outro 

acima, é 

equipamento 

muito 

de 

descarga, ou fornece valores muito altos da vaz~o de fluxo na 

descarga, ent~o pode ser adotada uma tremonha de f luxo de massa 

para esta abertura, ou seja, um arranjo conhecido como 'fluxo 

expandido• (Figura 3.6). ~ inclinação da tremonha e a dimens~o da 

boca de descarga silo calculadas nas seções 3.1.i e 3.1.2. 
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3.3.4. Tipos de Fluxo de Funil 

0 fluxo de funil pode ter u•a grande variedade de for•as e estas 

podem mudar ou variar co• o tempo, ~esmo para uma simples combinaçlo 

do material armazenada/silo, mas as duas caracteriisticas 

importantes slo que o funil alcança as paredes e se a funil é 

central (figura 3.3} ou excêntrico. R forma de funil mostrada 

na Figura 3.Sa é encontrada para materiais de fluxo livre, se a 

relaçlo entre ~ altura e a Largura do material no silo é maior do 

que 1.3 a l.4, embora esta relaçlo também dependa das propriedades 

do material armazenado, do ângulo da tremonha e do atrito com a 

parede. Para relaç~es altura/lado menor que 1, o funil normalmente 

nio toca a parede (figura 3.9b}. Para descarga central e nlo eixo 

simétrico na superfície do topo do material, a funil pode ser 

tomado como um cone com ângulo dado pela equaçlo (3.1}, mas com: 

<~Nv. = tan -~ (sin 4J;.u) 

Fluln8 

O Flui A!Uflç• 1 Ptr .. 
Material ele Flwo:o Livre 
Célula Alto 

o Flftat na. Alcenc• • PeneM 
Material H Neftor Fino Livre 
Ccflule Belu 

Figura 3.9. Diferentes formas de fluxo de funil. 
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3.3.5. Fluxo Instável e Excêntrico. 

Uma característica importante do fluxo de funil é sua tendência de 

instabilidade da geometria de fluxo e vaz~o de descarga, devido às 

áreas adjacentes ao canal de fluxo estarem sempre em uma situaçllo 

instável. Por este motivo, o fluxo tende a variar e estas variaç~es 

podem ser pronunciadas ou mesmo severas, afetando toda a estrutura 

do silo pela formaç~o repetitiva e colapso de arcos. Similarmente, 

a área onde o funil toca a parede sempre se move para baixo e para 

cima durante a descarga. ~ateriais grossos tendem a causar 

vibrações cíclicas e regulares, enquanto que partículas finas podem 

causar colapsos de grande quantidade de material, provocando 

grandes sobrepressiles. Em geral, estes efeí tos são maiores 

aumento da vazão de descarga. 

com o 

o efeito de instabilidade no fluxo pode ser minimizado : 

a J evitando o projeto de fluxo de funil onde é ou algumas vezes 

pode ser próximo da região de f L Úxo da mesma; 

b) evitando o projeto de fluxo de massa onde é ou algumas vezes 

pode ser próximo da região de fluxo do funil; 

c) evitando extratores que n~o descarreguem o material de 

boca de descarga do silo; 

toda a 

d) evitando cantos salientes, transições abruptas, descontinuidades 

el 

na parede, e quinas; 

evitando mudanças nas propriedades de fluxo do material 

armazenado sem recalcular as novas mudanças, e onde necessário e 

possível, mudando o projeto do silo (por exemplo, o revestimento 

das paredes e tremonha); 

f) evitando grandes mudanças do ângulo de atrito da parede com o 

tempo pela redução da temperatura de um material quente, 

aquecendo as paredes para orevenir migrações de umidade pelas 

paredes, e periodicamente regulando o material no limite de seu 

tempo de armazenamento; 

g) usando paredes rugosas seção paralela; 

hl diminuindo a relaçllo entre a altura e o diâmetro do silo; 

i) usando sistemas de quebrar arcos periodicamente para quebrar a 

formação de arcos estes sistemas 

grandes e irregulares nas ~aredes, 

cuidado na utilização dos ~esmos. 

e 

podem produzir pressões 

portanto, deve-se tomar 
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o fluxo excêntrico é causado por uma variedade de condições, 

incluindo carregamento excêntrico, segregaçlo durante carregamento, 

descarga excêntrica ou descarga irregular (por exemplo causada por 

extratores impropriamente projetados}; elementos internos como 

vigas e tirantes, e múltiplas bocas de descarga onde sempre a vazio 

de descarga n~o é a mesma para todas elas. O fluxo excêntrico é 

usualmente indesejável e conduz ao atrito desigual nas paredes e 

pressões desiguais. Ele também promove flutuações no fluxo. 

~ descarga excêntrica pode ser minimizada por: 

a) carregamento central e simétrico sempre que possível; 

b} evitando segregações, especialmente segregações n~o simétricas 

durante carregamento; 

c) evitando descarga excêntrica ou múltipla; 

d} evitando todos os dispositivos estruturais dentro do silo. 
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4. DETERMIN~Ç~O DRS C~RG~S EM SILOS. 

4.l. Generalidades. 

~ estimativa das cargas nas paredes dos silos te• 

pesquisa por muitos anos. Enquanto o ano de 1985 

aniversário do histórico artigo de Janssen (18951 

sido objeto 

marcou o 

no assunto, 

de 

90. 

a 

estimativa das cargas nas paredes dos silos ainaa continua em área 

de estudos intensivos. Enquanto existe uma varieaade muito grande 

de aproximações para o problema, uma coisa é certa: as cargas 

exercidas nas paredes dos silos sob condições de operaç~o s~o 

diretamente relacionadas com o tipo de fluxo que aparece no silo 

carregado e, mais importante, quando em fase de áescarga. 

De um modo geral, a prediç~o das cargas nas pareces dos silos 

apresentam fluxo de funil é mais difícil ((alil,1988l e incerta 

que 

do 

que para silos que apresentam fluxo de massa. Este é especialmente 

o caso para silos com saídas múltiplas ou excêntricas e ou 

carregamento excêntrico. Devido à 

prediç~o dos tipos de fluxo, há muito 

dificuldaae de precisão na 

para se estudar sobre as 

formas geométricas dos silos, configurações de carga e descarga, e 

tipos de tremonhas. 

~lém do tipo de fluxo que se desenvolve no silo , há muitas outras 

variáveis que influenciam as cargas nas paredes co silo, incluindo: 

- método de carregamento 

- vaz~o de carregamento 

- segregaç~o no carregamento 

- variações nas propriedades de fluxo do material armazenado 

- raz~o de desaeração 

tendência do material armazenado de sobreconsolidar 

rigidez das paredes do silo 

- precis~o dimensional da construç~o e geometria 

temperatura e flutuaç~o de temperatura 

- nos silos para cereais, aumento na umidade causando inchamento. 

Um exame dos procedimentos mais usados 

indica que pouca atenç~o é dada para a 

acima. ~lém disso, os procedimentos 

para cargas 

maioria das 

incorporam 

na parede 

variáveis 

Limitações 
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significantes, como por exemplo: 

- o material armazenado teM propriedades invariantes 

- as estruturas de contençDo slo perfeitamente rígidas e s!o livres 

de imperfeiç6es nas paredes 

- os sólidos s~o carregados sem impacto significante, desaeram 

rapidamente e nlo sobreconsolidam prontamente 

- os sólidos slo homogineos e se comportam isotropicamente 

- os sólidos slo considerados como incompressíveis. 

IHortunadamente, a maioria das limitaç6es acima, conduzem 

estimativas de cargas que slo conservativas, 

ocorrência dos desvios extremos. 

levando à 

a 

nlo 

Para entender os conceitos para a ~stimativa das cargas na parede é 

necessário considerar que o campo de tens6es iniciais, que atua 

enquanto o silo está sendo carregado de completamente vazio e sem 

descarga, é completamente diferente do campo de tens6es de fluxo 

que atua quando se realiza alguma descarga, figura 4.1. Esta 

diferença entre as duas situaç3es de carregamento conduz a 

sobrepress6es considerãlieis atuando nas paredes do si l·o quartdo a 

situação de fluxo for alcançada. Precisa também ser notado que 

quando o campo de tens6es de fluxo se desenvolve no silo, ele será 

mantido até que o silo seja completamente esvaziado. 

ai Inicial 

Pr<fliiM da Di,..çao Veftíeol 
da Ttnsllo Moior Principal 

ConooHdoç5o 
1111 Repouso 

Figura 4.1.[ampo de tensftes: (a) - inicial 

Campo Voriavel 
de Tensdo 

( b) fluxo 

I 
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Na avaliaç3o das cargas nas paredes de quatquer estrutura de 

armazenamento, as seguintes informaçaes precisa• ser conhecidas: 

Cal Parâmetros do material armazenado 

- efetivo ângulo de atrito interno, ó ~M 

- valor nominal do ângulo de atrito com a parede ao longo de 

todas as seç~es das paredes do silo, ~ ~~ 

- um valor alto, conservativamente, para a densidade, y 

Devido a incertezas e variações nas proprieoaaes dos materiais 

armazenados, os seguintes casos de projetos devem ser examinados: 

li.l'fN ~,..,., ... -s• 
( ü) ~ ~ """"' + 5 o 

C ii.i.) Ó = Ó nol'll + 1 O 0 

(LV) ó = Ó notft - 1 O 0 

CbJ Parâmetros do silo 

- geometria do silo 

- altura total do sólido armazenado 

- tipo de fluxo {fluxo de massa, 

expandido). 
fluxo de funil, 

4.2. ~s Principais Normas Existentes em Silos 

fluxo 

As Normas Internacionais existentes para a estimativa das cargas em 

silos s3o basicamente apoiadas em duas teorias: a teoria de Janssen 

(1885) para as estimativas das cargas iniciais ou de carregamento 

no silo e a teoria de Jenike (1868, 1877), para a estimativa das 

cargas de fluxo em silos com fluxo de massa e fluxo de funil. 

Com a finalidade de avaliar os 

mesmas na estimativa das cargas, 

procedimentos utilizados 

é apresentado em forma de 

pelas 

resumo 

as mais importantes e recentes normas existentes no mundo, que s3o: 

a Francesa SNB~TI (1975), a Canadense CFBC C1983J, a ~mericana ~CI 

313 (1883), a Inglesa BMHB C1985l, a ~ustraliana NCSE {1886) a 

~lem~ DlN 1055 {1987) e a Européia FIPFISO Cem execução). 
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4.2. 1. Campo de Rplicaçlo. 

4.2.1.1. BHHB (1985) -Britânica. 

- válida para qualquer material de construçlo do silo; 

- dimensees das particulas: desde materiais finos coesivos de 

dimens8es de microns até dimens8es de 150 ~ou maior; 

- dimens8es da instalaçlo: desde poucas centenas de quilogramas 

até dezenas de milhares de toneladas; 

- todas as formas geométricas. 

4.2.1.2. FlPIISO Cem andamento) - Européia. 

- válida para silos de concreto; 

- dimens8es das partículas: 
da (dimenslo máxima das partículas) 

máximas: l 1 
R (raio hidráulico) 

da (diâmetro do arco·no material armazenado) 
minimas: --------------------------------------------- < 1 

R (raio hidráulico) 

- boca de descarga simétrica; 

- são excluídos os silos com dispositivos no regime de descarga 

externa como extratores, tubos de fluxo internos ou outras 

estruturas que perturbem as descargas livres, rotaciqnais e 

simétricas; 

- materiais de fluxo livre de pequena coeslo; 

- carregamento de processo contínuo com envolvimento de pequenas 

massas e nlo considerando çargas de impacto; 

- as forças transferidas para a parede através de partículas 

simples devem ser observadas se a dimenslo das partículas 

excede a relaçlo limite dblt < 5 (t =espessura da parede). 

4.2.1.3. CFBC (19831 -Canadense. 

- válida para qualquer material de construçlo do silo; 

- válida para armazenamento de materiais agríçolas (cereais e 

farinhas) e silagem; 

- todas as formas geométricas. 
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4.2.1.4. DIN 1055 (19671- IHemll. 

- válida para qualquer material de construção do silo; 

- silos verticais e prismáticos; 

- dimensaes do silo: HfD 0,8 
Pvdy 25m 

não é válida para materiais fortemente coesivos e materiais 

granulares que incham. 

4.2.1.5. >!Cl 313 C19B3l- Norte >!mericana. 

- válida para si los de concreto armado ou pretendido, e 

alvenaria armada; 
- silos verticais com todas as formas geométricas; 

- materiais granulares e pulverulentos. 

4.2.1.6. SNB>!Tl C1975J- Francesa. 

- válida para silos de concreto armado ou pretendido; 

- válida para materiais granulares e pulverulentos sem coesão; 

válida para valores de esbeltez limite superiores a: HfR 3,5 

- valor limite do raio hidráulico: 

R 6m para descarga normal, estruturalmente anormal 

com cereal e mecanicamente anormal 

R 12,5m para descarga estruturalmente anormal 

com bocas de descarga de peauenas aberturas e HfR <= 6. 

4.2.1.7. NCSE C1986l- >lustraliana. 

- vá L ida para 

estruturas de 

a determinação das 

armazenamento para 

armazéns, granelei r os, t remonha J; 

cargas 

sólidos 

~ara o projeto de 

(células, si L os, 

não é válida para armazenamento de sólidos ~uito coesivos; 

- não e válida para sólidos com particulas ~alares que 200mm; 

- não é válida para células para armazenamento de silagem. 

4.2.2. Formas e Dimensões das Seçaes 

Raio Hidráulico. 

Transversais das Células 
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4.2.2.1. BMHB 

área interna da seç3o transversal (R) 

R -------------------------------------- ' (~) 
Perimetrc interno CU) 

4.2.2.2. FIP/ISO. 

Seç3o transversal R 

Circular o' 25 d 

Quadrado 0,25 a 

Retangular 
. com relaç:llo ao Lado menor a 0,25 a 

- com relaç:!lo ao lado maior b 

b/a ... 1 '5 0,30 a 

2,0 0,32 a 

4,0 0,40 a 
) 5,0 0,50 a 

Intercélulas 0,25 a 

Poligonal 0,27 d 

ID 
I b l 

Figura 4.2. Raio hidráulico - R. 



~ 
4. 2. 2. J. CF BC. 

- para células circulares: R d/4 

- para células retangulares: R 
4 b 

R a/4 

4.2.2.4. DIN 1055. 

R (área) 
R ----------------

U (perímetro l 

- para células horizontais: R a/2 

- entre células: R = d/4 

i 
"'! 

(para o lado maior) 

(para o lado menor) 

Figura 4.3. Ráio hidráulico - q_ 

4.2.2.5. RCI 313. 

- para células circulares: R = d/4 

- para cêlulas poligonais regulares: R = de/4 

de = diâmetro do círculo oe área equivalente á área interna da 

célula poligonal 

- para células retangulares: 

R a/4 para calcular a press~o no lado menor 

R a' /4 para calcular a press~o no lado maior 

a'= comprimento do Lado para uma célula quadrada imaginária 

Z ab/(a+bl 
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4.2.2.6. SNBRTl. 

- para células circulares: R = d/4 

- poligono regular inscrito em uma circunferência de diâmetro d: 

R = d/4 

retângulo de lado Za e lado maior Zb: R = ab/(a + b) 

coroa circular de raio externo r e raio interno r•: 

4.2.2.7. NCSE. 

Seç:!o transversal 

Circular 

Quadrada 

Retangular 

- com relaç1!1o ao Lado menor a 

com relação ao lado maior b 

Forma de estrela 

Poligonal 

R=(r-r'J/2 

b/a 

1. 5 

2,0 

4,0 

5,0 

R 

0,25 de 

0,25 de 

0,25 de 

0,25 de 

- 0,30 de· 

- 0,33 de 

- 0,40 de 

- 0,50 de 

0,25 de 

0,27 de 

~o 
i 11 ! 
r-Y~ 

Figura 4.4. Riio hidráulico - R. 
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4.2.3. O Valor de K (Relaç~o entre 

Verticais). 

4.2.3.1. BMHB. 

Define dois valores para K 

as Pressftes Horizontais e 

- Valor inferior: Kl= 0,25 para cálculo das pressftes verticais 

Valor superior: Ku= 0,60 para cálculo das pressões 

horizontais 

Obs.: se a parede é mui to rugosa, o v a lar superior de Ku deve ser 

tomado igual a 0,75. 

4.2.3.2. FIP/150. 

Explica que o valor de K deve ser medido para condições de 

deformação uniaxial, carregando até a pressão máxima vertical Pv 

esperada no silo e descarregando até a pressi!lo zero. Os valores 

característicos super1or e inferior ~e K, 

press~o máxima esperada no silo. 

s~o determinados para a 

4.2.3.3. CFBC. 

~ norma canadense não fornece fórmulas para a determinação de K. 

Define que o valor de K deve ser tomado de uma tabeLa apresentada 

pela mesma, onde fornece dois valores de K, um para parede rugosa e 

outro para parede lisa. Fornece estes dois valores para apenas 8 

materiais granulares. 

4.2.3.4. DIN 1055. 

O valor de K é definido, na norma alemã, pela expressi!lo: 

K 1,2 (1 - sin op); coeficiente de empuxo de soios com um fator 

1 ,2. O fator 1,2 foi escolhido para garantir que em pequenas 

alturas do material armazenado, ou seja, na parte superior do silo, 

resultem curvas de cargas mais completas. 
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4.2.3.5. ACI 313. 

R norma americana define o seguinte valor de K: 

- sin ,Pl 

K ------------
+ sin '/)t 

4.2.3.6. SNBRTI. 

R norma francesa define dois valores para K, depenDendo do que ela 

chama de dois estados de equilibrío. 

O primeiro estado de equilíbrio (o estado 1) está caracterizado por 

um valor menor de K, ou 

- m sin '~Ji. 
K._ c os 

+ m sin r/> i. 

seja: 

2 

"""' 
sendo m 

p 

produz' 

uma etapa 

após 

única 

um 

e 

Explica que este estado de equLlibrio s~ 

carregamento do silo quando este se efetua em 

quando a massa de produto permanece em repouso. 

estado é o que se deve adotar para o estudo 

elementos que compaem o fundo do silo. 

das 

Explica que 

solici taçfi'es 

este 

nos 

O segundo estado de equilibrío está caracterizado por 

maior de K, ou seja: 

a) Sitos com descarga normal, definido como estado 2: 

K2 = cos 2 
.P.., 

b) Silos com descarga anormal, definido como estado 3, 

adotado o menor dos seguintes valores para K: 
K = 1, 4 ,. K._ ou K = Kz 

valor 

deve ser 

Este estado de equilíbrio se produz normalmente ao iniciar-se a 

descarga do silo, e é o que deve ser adotado para o estudo das 

solicitaçaes nas paredes laterais. 

4.2.3.7.NCSE. 

Explica que para a determinaçla do valor de K nas paredes 

verticais, deve ser tomado o maior dos seguintes valores: 
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K 0,4 somente par~ oP;. < 25" 

K 

K 

(1 - sin .jli.)/(1 + sin oP;.J 

(1 - sin2 oP;.J/(1 + sin 2 ~) 
paredes rugosas ou corrugadas 

somente p~ra categorias de 

Para a deter~inaçlo das pressnes verticais no plano horizontal deve 
ser adotado o menor valor de K. 



~.2.4. Propriedades das materiais armazenadas. 

4.2.4.1 Pesa Especifica CKN/m3 l. 

HRTERIRL NCSE RCI313 BHHB SNBRTI 

alumina 10 00 10 00 
12 00 12 00 

cimento 13 13.5 13 15 
16 16 16 15 

caque 6.8 6.1 00 00 
8 6.1 00 00 

farinha 6.5 6. 1 7 9 
7.5 6. 1 7.5 9 

milho 7 7.4 7.5 8 
8 9.9 8.5 8 

trigo 7.5 7.4 8 8.5 
9 9.9 9 8.5 

cevada 7 7.4 7.5 8.5 
8.5 9.9 8.5 8.5 

acucar 8 10 9 9.2 
10 10 10 9.2 

clinquer 15 14. 1 00 15 
18 14.1 00 16 

cal 6 8 6 00 
8 9.6 8 00 

areia 15 16 15 00 
17 20 17 00 

fosfatos 16 00 00 00 
19 00 00 00 

carvao 8.5 9.6 00 00 
1 1 11.2 00 00 

agregados 16 16 16 00 
18 20 18 00 

soja 00 8 00 7.5 
00 9.6 00 7.5 

calcaria 00 00 00 00 
00 00 00 00 

beterraba 00 00 00 00 
em polpa 00 00 00 00 
batatas 00 00 00 00 

00 00 00 00 
carvao- 6 00 00 00 
po 9 00 00 00 
cinzas 8.5 00 8 00 

11 00 10 00 
escoria 00 00 00 00 

00 00 00 00 
f e r r o 19 26.4 00 00 

22 26.4 00 00 
rapeseed 00 00 00 00 

00 00 00 00 
flaxseed 00 00 00 00 

00 00 00 00 

~.12 

DIN1055 CFBC 

12 00 
12 00 
16 00 
16 00 

8 00 
8 00 
7 00 
7 -··õo 
8 ,8 
8 8 
9 8.4 
9 8.4 
8 6.5 
8 6.5 

9.5 00 
9.5 00 
18 00 
18 00 

6 00 
6 00 

16 00 
16 00 
22 00 
22 00 
10 00 
10 00 
18 00 
18 00 

8 7.8 
8 7.8 

13 00 
13 00 

7 ob 
7 00 
8 . 6. 7 
8 o~.J • 7 
8 ·oo 
8 00 

15 00 
15 00 
12 00 
12 00 
22 00 
22 00 
00 6.7 
00 6.7 
00 6 
00 6 
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4.2.4.2 ~ngulo de Rtrito Interno (graus). 

HRTERHIL NSCE RC1313 BHHB SNBRTI DIN1055 CFBC 

alumina zs 00 30 00 27 00 
40 00 38 00 27 00 

cimento 40 24 40 28 27 00 
50 30 45 28 27 00 

co que 00 40 00 00 30 00 

! 00 40 

I 
00 00 30 00 

farinha 23 40 23 20 42 00 
30 40 30 20 42 00 

milho 28 23 15 24 30 27 
33 37 25 24 30 27 

trigo 28 23 15 26 30 27 
32 37 25 26 30 27 

cevada 30 23 23 25 27 27 
33 37 30 25 27 27 

acue ar 35 35 33 30 30 00 
40 35 40 30 30 00 

I clinquer 42 33 00 33 36 00 
52 33 00 33 36 00 

cal 35 35 35 00 25 00 
45 55 45. ao 25 00 

areia 35 25 35 00 36 00 
40 40 40 00 36 00 

fosfatos 35 00 00 00 27 00 
55 00 00 00 27 00 

carvao 40 50 00 ao 

I 
3a 00 

60 65 ao 00 30 00 
agregados 31 2.5 36 00 30 00 

31 35 40 00 30 00 
soja 00 23 00 27 

I 
25 27 

00 23 00 27 25 27 
calca rio 00 00 00 00 27 00 

00 00 00 00 27 00 
beterraba 00 00 00 00 30 00 
em polpa 00 00 00 00 3a 00 
batatas I 00 00 I 00 00 30 00 

I 

00 00 

I 
ao 00 30 00 

carvao- 40 00 00 00 25 ao 
po 50 00 o a ao 25 00 
cinzas 30 00 30 00 33 ao 

35 00 34 00 33 00 
escoria 00 00 00 00 36 00 'i 

00 00 00 00 36 00 
ferro 35 40 00 00 30 00 

35 40 00 00 30 00 
rapeseed 00 00 00 00 00 27 

00 00 00 00 00 27 
flaxseed 00 00 00 00 00 14 

00 00 00 00 00 14 
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4.2.4.3 Coeficiente de Rtrito com a Parede (x 0.01) 

HRTERIRL NCSE RCI313 BHHB SNBRTI DIN1055 CFBC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 

alumina 36 47 58 00 00 29 36 00 00 00 50 45 40 00 00 00 
47 56 70 00 00 40 47 00 00 00 50 45 40 00 00 00 

cimento 36 47 58 36 30 40 45 46 43 00 50 45 40 00 00 00 
47 56 70 45 30 51 58 46 43 00 50 45 40 00 00 00 

coque 00 00 00 80 50 00 00 00 00 00 60 55 50 00 00 00 
00 00 00 80 50 00 00 00 00 00 60 55 50 00 00 00 

farinha 32 42 47 30 30 25 34 32 29 00 50 35 25 00 00 00 

~~ 53 70 I 30 30 36 47 32 29 00 50 35 25 00 00 00 
milho 36 47 23 26 25 40 39 33 00 60 40 25 30 40 60 

~7 58 62 47 42 45 58 39 33 00 60 40 25 30 40 60 
trigo ~7 36 47 23 26 25 40 42 37 00 60 40 25 30 40 60 

147 58 62 47 42 45 58 42 37 00 60 40 25 30 40 60 
cevada ~7 40 47 23 26 os 32 41 35 00 50 35 25 30 40 60 

145 51 62 47 42 36 47 41 35 00 50 35 25 30 40 60 
acucar ~7 36 47 43 00 42 47 5"0 43 23 55 50 45 00 00 00 

147 70 84 43 00 51 56 50 43 29 55 50 45 00 00 00 
clinquer ~o 47 58 60 30 00 00 56 45 00 60 55 45 00 00 00 

~o 58 70 60 30 00 00 56 45 00 60 55 45 00 00 00 
cal .. ~~ 47 58 50 30 36 40 00 00 00 50 40 35 00 00 00 

65 84 60 30 53 58 00 00 00 50 40 35 00 00 00 
areia lo o 27 36 40 35 27 36 00 00 00 60 50 40 00 00 00 

lo o 40 43 70 50 40 49 00 00 00 60 50 40 00 00 00 
fosfatos 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 50 40 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 50 4-Q 00 00 00 
carvao ~7 47 47 45 30 00 00 o o· 00 00 60 50 45 00 00 00 

147 70 84 50 30 00 00 00 00 00 60 50 45 00 00 00 
agregado 132 42 47 40 00 23 36 00 00 00 60 50 40 00 00 00 

!42 53 70 45 00 42 43 00 00 00 60 50 40 OOI 00 00 
soja 00 00 00 25 20 00 00 44 36 00 50 40 25 20 35 50 

00 00 00 25 20 00 00 44 36 00 50 40 25 20 35 50 
calcaric 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 50 40 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 50 40 00 00 00 
beterra. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 45 35 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 45 35 OOI 00 00 
batatas 00 00 oo I 00 00 00 00 00 00 00 50 40 35 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 40 35 00 00 00 
carvao- 00 00 00 I 00 00 I 00 00 00 00 00 55 50 40 00 00 00 
po 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 50 40 00 00 00 
cinzas 32 47 58 00 00 25 32 00 00 00 70 60 50 00 00 00 

47 70 84 00 00 36 47 00 00 00 70 60 50 00 00 00 
escoria 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 60 50 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 60 50 00 00 00 
ferro 00 00 00 50 36 00 00 00 00 00 60 55 50 00 00 00 

00 00 00 50 36 00 00 00 00 00 60 55 50 00 00 00 
rapeseec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 35 40 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 35 40 
flaxseec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 35 40 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 35 40 
T1pos de superf1c1es: 1,13,14 - aço 1nox pol1do, aço l1so 

2,5 - chapas de aço 
3,4,3,12,16- concreto n~o revestido 
6,15 - paredes lisas 
7 - paredes rugosas 
8,11 - canaletas horizontais 
10 - concreto pintado 



4.2.5. Fluxo. 

4.2.5.1. Perfis de Fluxo. 

4.2.5.1.1. BHHB. 

Fluxo dt Mosso 

s-flett 
Inicial 
do Produto 

Zona dt Fluxo 

Zona dt Otstlzomtnto 

Fluxo de Funil 
( Uma Possível Voriocda ) 

Figura 4.5. Tipos de Fluxo. 

4.2.5.1.2. FIP/!50. 

Fluxo de Mcr"a Fluxo ele Funil 

Figura 4.6. Tipos de Fluxo. 



4.2.5.1.3. CFBC- n!o define. 

4.2.5.1.4. DIN 1055. 

la 111 I c 

. l . 
,·., 

, . I' 

Figura 4. 7. Tipos de Fluxo. 

4.2.5.1.5. RCI 313. 

Fluao de Maua Fhlxo de Funil 

Figura 4.8. Tipos de Fluxo. 

4.2.5.1.6. SNBRTI - n!o define. 

4.16 

11 



.... 
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4.2.5.1.7. NCSE. 

Fluxo de Mono Fluxo do Funil Fluxo Cutrol Fluxo Expondldo 

Figura 4.8. Tipos de Fluxo. 



4.2.5.2. Prediç~o do Tipo de Fluxo. 

4.2.5.2.1. BHHB- n~o define graficamente. 

4.2.5.2.2. FIPIISO. 

:L 
1.2!5 

t 1.00 o 
Cl. Fl1.1110 lntwM .. ou de Funtl 

! 0.7S 
o 
!:: 

ã o.~ 
-3 
!! i O. 25 1--4---r~ 

" .;;. 
• 
s~~ ~ ro m ~ m 

AnquiO de lnctlnclçdo do Parede do Tremonha, ,;.. 

Anouto de tnctinoçêlo do Parede da iremonno, ot. 

Figura 4.10. DeterminaçSo Gràfica do Tipo de Fluxo. 

4.2.5.2.3. CFBC - não define. 
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4.2.5.2.4. DIN 1055. 

~-+---+--+---1 \:Lft ·~ ~ 
:Co.7s 
.:: 
• ~~,0~--~~~~~----+---~---r--~ 
:~ 

i~25~--~~~--~~~~--~---+--~ 
o 

10 20 30 ~O 50 60 TO 

ÂIIQulo da Tremonha 

1.2s...---r---.--...,....-.....--....,..-----. 

0o~--,~o---z-o--~--~--~~~--~7o 

.lo~to do Tremonha 

Figura 4.11. Determinaç~o Gráfica do ~ipo de Fluxo. 

4.2.5.2.4. IKI 313. 

lCl 

Fluxo dt Mossa 

(AI 

Funil 

3(j>. 
I (0 l I 
' 

20"J 

! F!Ul<O de Mono 
10°~ 

I 
O" 

I Bl O" 10° 20" 30" 40" 50° 80" 
ep 

Figura 4.12. Oeterminaç~o Gráfica do 7ipo de Fluxo. 



4. 2.s.z.s. SNBRTI - nlo define. 

4. 2.s.z.7. NCSE. 

1.0 I l 
[h j 

~~ v/.)., l I 
'/// ~ Fluso de Fllllll 

-.......: ~./ i ~ 
Fl1111ode M .. oa~ z- lftttinl 

0.4 

i I ['O) I 
I I ""' /7>J.. 

0.2 

I I IX/ A'/'>... 
O 10 20 30 40 ISO 

Metade do An;ulo da Tremonlla 
(a I Tremonllas C8nlca-. 

e o 

4.20 

! 0.150 1'-'~ ....... '"""+~!'od-+-+-+---T-----1 
~ • ª 0.25 t----1---r-""7{---'"'f:!'C''t--+----1 • o 
u 

o 506070 
Metade do An;ulo da Tremonho 
(bl Tremanha em Cunha 

Figura 4.13. Determinação Grafica do Tipo de Fluxo. 
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4.2.6. Pr@ssões a Considerar. 

4.2.6.1. Pressões de Carregamento 

4.2.6.1.1. BMHB. 

- células altas 

al Pressões horizontais 
yu R 

pd = [1-e><p(-
1-'l Ku 

R 

Hs 
Cz + 

2 + m 

p~f press~o horizontal na altura z, Pa 

J ] , Pa 

3 
yu peso específico, kgf/m - Limite superior 

R raio hidráulico área/perímetro, m 

!-'L Limite inferior do coeficiente de atrito com a parede 

tg riA se ,P Ól - 3 o 

1-'L s in ól se ,P <=: óL + 3 o 

ól limite inferior do ângulo eletivo de atrito interno, graus 

Ku limite superior da relaç~o de pressões CKu = 0,601 

z distância do ponto mais baixo do tooo da superfície 

Hs 

Ctaludel do material na seç~o transversal, m 

a distância entre o ponto mais baixo e o mais 

superfície de topo,m 

H s D /2 " t g >- ( À = â n g u L o de repouso J , graus 

alto 

m O para silos retangulares 

vezes a Largura) 

[comprimento pelo menos 

m 1 para silos de eixo simétrico 

D diâmetro ou largura ao lado menor da seção paralela, m 

da 

três 

Obs.: para silos retangulares com relaç~o comprimento/largura entre 

3 e 1, m é interpolado entre os valores acima. 

bl Tensões cisalhantes 

T:f IJu p:z:f, Pa 

:Z:z[ tensão de cisalhamento ao Longo da parede na seção 
paralela á profundidade z, Pa 

~u limite superior do coeficiente de atrito com a parede 

'I 



c) Força total nas paredes devida ao atrito 

Hs j.Jl p,., 
Uzt ru ~ ( z + ------- ------- ], N 

2 + m j.JU yu Ku 
U..r forças no plano da parede da seç11o 

~ = área da seç11o transversal, m2 

d) Carga vertical atuando na seç11o paralela 
~ " p,., 

Q,.f ---------
Kl 

paralela 

4.22 

a prof. z. N 

carga vertical de carregamento na seç11o paralela a 

z, N 

altura 

Kl Limite inferior da relaç11o de pressões CKl 0,25) 

- Células baixas: altura igual ou menor que 1,5 o diâmetro ou Lado 

al pressões horizontais 
ru R 

R 
onde: Ho 

j.JU Kl 

bl Carga vertical Qzf 

Qzf = ru zt ~ , N 

z 
[1 - (1 + ----)-

2
], 

H o 

Hs 
' m 

m + 2 

Pa 

Se a altura é menor que o diâmetro ou Lado, pode ser usada: 

Pzf = Ku r z , P a 
I 

e o maior dos dois valores das equações acima deve ser usado. 

Neste caso a press11o vertical é tomada como: 

P::fv = r z onde z =H para a parede e z = 1,50 no meio 

ou 

P2fY y zs onde zs 

4.2.6.1.2. FIP/ISO 

al Pressões horizontais 
r R 

Pht(z) = 

C,.(z) 

distância desde o topo do cone 

material ao ponto considerado. 

de 
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R 
zo 

K 1-' 

b} Pressões verticais 
r R 

Pvf(z) = 
K 1-' 

cl Pressões de atrito 

Pvf( z) y R [,.(zl 

~s forças de atrito da parede Pv pooem ser determinadas pela força 

resultante Pv(z) por unidade de comprimento em uma seç~o horizontal 

da parede do silo. 

p..,( z) = y R [z -z~ CE(z)l 

4 . 2. 6. 1 . 3. CFBC. 

- Células altas <H 1 0,750 ou 0,75a} 

a) pressões horizontais 

2,5 R 
à altura z a pressão màxima horizontal é: 

1-' K 

b} Press6es verticais 

r R K 1-1 z 
[ 1 - e (- ___ R ___ J j 

Pvr(z) = 
1-1 K 

c} Força de atrito nas paredes 

R R K l-I H 
c- ---R"---j: Fv(z) = i' R [H - + e 

K l-I K J-1 

- Células baixas 

a} Press6es horizontais 

PhH z > y H [ para carregamento nivelado 
Phr( z} 1,33 " [ ~ y ~ H carregamento com cone; 

onde [ 0,4 para cereais 
[ 0,5 para sementes oleosas 
[ 0,3 para gr~os de solo 

r R 



b) Pressões verticais 

Pvf( z l = y H 

4.2.5.1.4. OIN 1055. 

aJ Pressões horizontais 

( 1 - I! 

iJ. K 

--R-- z] 
y R 

Phf( z) = 
.u 

o) Pressóes verticais 
).J K 

R z) 
y R 

Pvf( z i ( 1 - e 
).J K 

c) Pressões oe atrite 2 
cor m de superíície ae parece 

J.J K 
Pvf( z) yRCl-e R ~l 

4 . 2. 6. I . 5. Çl( I 313. 

al Pressões horizontais 

y R 
p h f ( z) C 1 - e 

,U 

bl Pressões verticais 

r R 
Pvf( z) [ 1 - ~ 

:.1 K 
z, 

J 

cl Força de atrito por unidade de perímetro 

f.,.f( z l (y z- 0,8 Pvr(zJJR 

4.2.6.1.6. SNB~TI. 

-Células altas 

a) Pressões horizontals 

y R 
PM( z) 1 , 1 5 ( ---;,-- J C 1 - e zo 

h" = L/2 R J.J - seção circular ou polígono regular 

4.24 

h' a/8 (3 - a/b) - seção retangular Lado menor Za e maior Zb 

zo R/Kt .u 
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bl Pressêles de atrito na parede 

p..,f( z) p h f ( z) ~ 11 

cl Pressêles verticais 
h - h' 

--------
v = 1,35 y ( zo( 1 - e zo + h") 

- Células baixas 

- inicialmente calcula-se um profundidaoe da 

express.:lo: 

ZT h. + i ( Bl h. - h" I z o) 

XT iccsj h'-n'jltcz,JJ 

transição ZT 

- se z > ZT P h f( z J = 1 , i 5 C y R I J.l ) C i - e - :< T) 

pela 

- se z ZT e h' <=h" se admite que PH(zJ varia Linearmente 

desde P h f ( z) = O par a z = h ' a t é P h f ( z ) p a r a z = Z T ( f i g u r a 

,. ~ 'h 
/~l---

/;--- I 
// ' 

1/ ! 
f 

1/ 
{/ "T 

•._Exponenetol 

Figura 4.14. Pressêles horizontais. 

- se z < ZT e h' > h' se admite que 

Phf{z) = 1,15 CyR/J.lJCXT/2) - figura 4. 15. 

4.14) 



~--r-· 

I 
z,, 

Figura 4.15. Presiões horizontais. 

4. Z. 6. 1 . 7. NCSE. 

- Células médias (1 

a) PressBes Laterais 

P g R [, 

,U 

hb/db S 3l e altas hb/db 1 3 

[,. 1- EXP (-z/zoj 

zo R/1-1 K 

bJ Pressões verticais 

P g R [,. 
Pv, ----------

c) PressBes de atrito 

N"' = p g R C z - z o C2 i 

com [,. calculado no nivel em cansideraç~o. 

4.26 

( 1 ) 
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- Células baixas 

- pressões Latera1s 
A pressão normal e a mesma para células médias e altas exceto que a 

pressão na parte mais alta do sólido, em 

precisa ser reduzida a zero. Uma linha reta 

contato com a 

de transição, 

parede 

pode 

ser usada de tal modo que à profundidade .z = 0,57 hs,a pressão tem 

o mesmo valor como a dado pela equaç~o (1), conforme é mostrado na 

figura«.16. 

\ 

\ 
\ 

Pt";i 

de 

Figura 4. 16. Pressões horizontais em cel~las baixas. 

- pressões verticais - iguais a de células meaias e altas. 

- pressões de atrito - iguais a de células médias e altas, com: 

N..:\. = 1: ,U pr.\. dZ 
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4.2.6.2. Press6es de Descarregamento Central. 

4.2.6.2.1. BHHB. 

~.Z.G.2.1.1. Para Fluxo de Massa (m- fluxo de massaJ. 

al Press6es horizontais 

1,5 p,.r, Pa 

bl Tens~es cisalhantes 

T!ldm 1-Ju P!ldm, Pa 

cl Força total de atrito nas paredes 

Uo:dm 1 , 3 u,.r. N 

dl Força vertical na seção tranversal 

1, 3 Q:zf, N 

el Pressão concentrada na transição ~orpo/tremonha 

distância a ser considerada para projeto é 1/4 do diâmetro ou 

lado acima e abaixo da transição. 

o 

Figura 4.17. Pressão concentrada - fluxo de massa. 

P!H ( 1 + sin 6u c os C213l} 
, Pa 

Ku {1 - sin 6u cosC18o•- ze + Z13ll 
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s in 1J•.J 
2~ .pu+ sin-•c--------J, graus 

sin óu 

~ ângulo de atrito com a parede - limite superior 

e ângulo d@ inclinação da tremonha com a norizontal 

ângulo de atrito interno efetivo L im1 te superior 

4.2.5.2.1 .~. Para Fluxo de ~unil ~c- cara funtl) 

- Cota de transição: 

o - B 
zc HT - ------- tan '31':!, m 

2 
HT a L tu r a totaL do silo - Hs 

O diâmetro ou Lado do silo, m 

B diâmetro ou Lado da boca de descarga da tremonha, m 

e~ ângulo cônico com a horizontal em fluxo de funil, graus 

1 sin óu 
0,5 cos (------------] + ~. 

tan-t (sin 6u) 

2 sin óu 

si n 't'•..1 
sin-• (--------) 

si n Ó•..l 

a) Pressões horizontais 

all acima a a t r a n s i ç ã o C c o t a z ~ l : P "d~ P2:d:rn, =a 

aZJ ábaixo aa transição (cota z,;;): P:o::j,c P::L Pa 

bl tensões cisalhantes: !l•.J P:zdc, P a 

graus 

graus 

cl rorça total de atrito nas paredes: Uz~ U:o::l::l, N 

d) Força vertical na seção transversal: nB~ ~ ccatica para projeto, 

tomar tguaL a Üzf ou seja: 

R p,.; 
a,.c 

KL 



e) Presslo concentrada na parede 

Figura 4.18. Pressão concentrada - fluxo de funil. 

a .. t (1 + sin Õl cos 2)3e) 
Ptdc 

R [1 - sin ól cos(180"- ze., + 2)3cdl 

onde: 2)3e 1><> + 

4.2.6.2.2. FIP/ISO 

. -· s1n 
si n .P<> 

(-------)I graus e 
sin ól 

Pa 

ta n- .. C s i n ót) 

4.30 

Rs press3es de descarregamento para células com fluxo de massa e 

fluxo de funil, devem ser tomadas iguais as press3es de 

carregamento multiplicadas por um coeficiente de sobrepressão [, 

fornecido em uma tabela anexa à norma que varia de 1,35 a __ ~1,]0: 

alumina, cevada, areia seca, coque, pedra, farinha,_ açúcar, 
trigo: 1,35 

cimento, clinquer, carv~o, milho, soja: 1,70 

cinzas: 1,5 

Para células com fluxo interno, as press3es de descarregamento 
devem ser tomadas iguais as press3es de carregamento. 

Para células com fluxo de massa, deve também ser considerada uma 

carga adicional constante Ps se estendendo sobre uma distância de 

0,200 abaixo e acima da junção do corpo com a tremonha dada por: 

Ps = 2,. Pho, ande, Pt.o é a pressão horizontal na parede, na parte 

cilíndrica diretamente acima da tremonha. 
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Figura 4.19. Press~o concentrada - fluxo de massa. 

4.2.6.2.3. CFBC. 

~s pressaes de descarregamento devem ser tomadas iguais às pressões 

de carregamento multiplicadas por um coeficiente de sobrepress3o [: 

- cereais, soja e canola = 1,40 

- alpiste e semente de Linho= 1,60 

4.2.6.2.4. DIN 1055 

al Pressaes horizontais: PM Phe C 

açúcar, calcário, clinquer, cimento, óxido ce alumínio, 

pó de carv~o e cal hidratada= 1,2 

- cascalho de concreto, fosfatos, beterraba, carv~o. coque e 

= 1. 3 

cinzas, 

ferro 

trigo, cevada, farinha, areia, soja, batatas, escória de caldeira 

= 1. 4 

- cascas = 1,5 

-milho= 1,6 

raçaes = 1,7 

bl Pressaes verticais: Pvd < Pvc 

cl Pressaes de atrito nas paredes: Pvd Pvc >< 
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dl press8es adicionais •• silos com fluxo de funil ou 

Phd = Phe C x ~ --+ atuando na metade da altura do corpo, 

diametralmente opostos e numa 'rea de s
8 = 0,8 RIU ou 

(3 = (3t. f3a. r» (3d 

(3t. coeficiente de esbeltez do silo: 

H/D ( 1 --+ 13h= 1 

1 :s; H/D 5 4 --+ (3t. = o. 20 H/D + 0,8 

H/D ) 4 --+ ~ = 1. 60 

(3~ coeficiente de excentricidade: 

a/r < 113 --+ ~a 

~ 

ou Phd 

a/r ~ 1/3 --+ ~a. 3 (a/r) 

a = excentricidade da boca de descarga 

coeficiente de rigidez do silo 

r/t 5 70 --+ 131' = 0,30 

rlt ~ 100 --+ r3t- = 0,05 

70 ( r I t ( 100 --+ interpolac;11o Linear 

- açúcar, areia, cascalho para concreto = 0,40 

- trigo, 
I 

cevada, calcário, cimento, óxido de alumínio, 

fosfato, soja, beterraba, batata, cinzas, pó de carv11o e 

ferro = 0,50 

farinha, carv11o, coque, escória· de caldeira e cal hi~ratada 

= 0,60 

clinquer e cascas 

- milho 

- raç11o 

o,so 
1. 00 

0,70 

Ph<> " C " k uniíormemente distribuída: 

- k para silos circulares r/t ~ 100 --+ k = 1 + 3(3 (H/D) 

[ 

r/t 5 70 --+ k = 1 + (3(0,5 + 0,02 r/t) 

70 < r/t < 100 --+ interpolaç11o linear 

- k para silos poligonais --+ k 1 + 0,813 
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e) Press~es adicionais em silos com fluxo de massa 

- na transiçJo corpo/tremonha, 0,308 acima e abaixo, de valor y z 

·t-·-· 
I 
i 

z j 

I 
Pt 

I 
i 
.i p,= ~.2 

Ps=t·d 

Figura 4.20. Press3o adicional - fluxo de massa. 

As press8es de descarregamento slo obtidas pela multiplicaç3o das 

pressaes de carregamento por um coeficiente de sobrepress~o Cd 
variável em funç~o da relaç!o altura/diâmetro do silo. Os valores 

mínimos necessários s!o fornecidos em uma tabela, mostrada a 

seguir: 

Topo do material 

Ht. = D tan <f:i. 

(H·Hà)/4 

(H-Ht.)/4 

(H-Hà) /4 

(H-Ht} /4 

Tremonha 

fundo- concreto 

fundo-aço 

Coeficiente de 

H/0 

1,35 

1145 

1,55 

1 ,65 

1 '65 

1,35 

1,50 

s z H/D =3 

1,45 

1, 55 

1165 

1 '75 

1, 75 

1, 35 

1. 50 

sobrepresslo - Cd 

H/D 

1 150 

1 ,60 

1,75 

1 ,85 

1. 85 

1,35 

1 150 

:!.: 41 
pós 

H/D 

1, 60 

1,70 

1. 80 

1,SO 

1 'so 

1 135 

1 150 

= 

coesivos 

4 H/D 

1,65 

1,75 

1,90 

2,00 

2,00 

1,35 

1150 

2:: 5 
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Obs.: 1) Se Ht < H~ 2Ht use o segundo valor de Cd do topa para a 

altura total da silo H1 

Zl Os valores de Cd para H/D entre os dados na tabela 

ser deterMinadas por interpolaç!o linear; 

pode• 

3) Os valores de (d para c•lculo das press&es sobre o fundo 

pode• ser •ultiplicados por 0,75 para material nlo 

coesivo, exceto para silos de ho•ogeneizaç!o no qual ~ 

usado descarga pneumática; 
4) Os valores (d slo os minimos recomendadas. Entretanto 

menores valores podem ser usados em casos particulares, 

desde que o engenheiro demonstre que slo satisfatórios. 

4.2.6.2.6. SNBRTI. 

As press8es de descarregamento central, caracterizadas por esta 

norma como silos de descarga normal, considerados no segundo estado 

de equilíbrio, difere das pressões de carregamento somente pela 

mudança do valor de K (relaç~o entre as pressões horizontais e 

verticais) para: 

Portanto: 

a) Pressões horizontais 

r R 
z - h' 

Phd( z) 1 , 1 5 ( --;::;-- l ( 1 - e zo 

h' 1/2 R /-1 --.. seç~a circular ou poligono regular 

h' a/8 (3 - a/b) /-1 --..,. seçi!lo retangular lado menor 2a e 

maior 2b 

R/Kz 1-1 K:t 
2 

""' Zo e c os 

b) Pressaes verticais 

h - h' 

Pvd( z) 1 , 35 r C zo ( 1 - e zo ) + h. ) 

c} Pressões de atrito na parede 

Pvd( z) Phd(z} "1-J 
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4.2.6.2.7. NCSE 

O método recomendado pela norma australiana é baseado no conceito 

de multiplicadores de presslo. Estes coeficientes variam com o 

tipo de fluxo <funil ou •assa), a configuraç3o do canal de fluxo 

(eixo simétrico ou forma de cunha), a relaçlo da célula hb/dc e o 

tipo de carga considerado (presslo, traçlo na parede). 

- Fluxo de Funil 

a) Press~es Laterais 

Pnt P n'i. >< [f 

os valores minimos ~os coeficientes Cr, devem ser 

tabela abaixo: 

Relaçlo Profundidade Valores de 
hdldl: zldl: d!i. 40° 

;;t z determinaaos por 

figura 4.21 

1.5 o 1. 7 

0.5 1.6 

1.5 1. 2 

1. o 0.0 1 .4 

1 .o 1. 2 

0.8 0-1.0 1.2 

tomados da 

C r para: 

ti . 30 o 

gráficos: 

1.8 

1.7 

1.2 

1. 5 

1. 2 

1.2 
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I /J oWI 

I ~~-~ l 

I ~ r:.:~ I : I 

1/ I I 
l 
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I 20 

l 
o. 1.0 2.0 c, !O 

Figura 4.21. Valores dos coeficientes Cf - fluxo de funil. 

bl Pressões de atrito 

Pvr = C v N"'id h" 

Cv - dado nos gráficos da figura 4.22 - (1.2 e 1.751. 

<1.36 
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o. 

.o 

2 .o 

o 3. 
11.,/d 

4 
e 
.O 

.o 

7. 

8. o 

~ ~ 
D 
'I 

/ I 
/I ~,. 40" 

~ rJo-
[;zo• 

r111 ,,, 

o. 

1.0 

20 

S. O 

15.0 

7.0 

I 
I 

I 
i 

I 
I 

'f\ 
h rJ 

fJJ 18• 
40" 

tJ 30" 
20• 

r r 
I I 

I 

O 1.0 Cw 
Fluxo de Eixo Simétrfeo 

2.0 
8.0 

o Cw 2.0 

Figura 4.22. Valores do coeficiente Cw. 

Nzi.c - z hc usando: 

- Fluxo de massa 

c) Pressões laterais 

P"r = P"t x Cm 

Nzi. pg R ( z - zo [,<) 

ou 

N2i .fz J.lP"i.d:z-Csilosbaixos) 
o 

[m -~ gráficos da figura 4.23 para fluxo de eixo simétrico 

gráficos da figura 4.24 para fluxo canais planos 
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lO 

r.o 
2D 

I 
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40 

!10 

I . 
3D r--~ 
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60 
o. r.o 2.0 3.0 c, c.., 

o 
iVdc•2 ! 

I 
1 

! 

lO i I 
i 
I 

I I I I 

i I 

I 
I i' ... 1 I ~o•1 I Ft-zo•i 

{~ h-"~' I i i zo 
o. lO 2.0 c, 3.0 

Figura 4.23. Valores dos coeiicientes Cm- eixo simétrico. 
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2.0 
: 

I 
lO 11• 

I 40" 

30" ! 30" 

I zo• 
20" 

I 
<40 

1.0 2.0 3.0 o. i. O 20 30 
<m 

c.., 

I 

h. 
(

:-,..._E.S. 
- -=..:c,.,n 

I i tz 
I I 

_ I I 
~---< 

! hb 

/ 
Boca ~otonquior 

1.0 20 em 30 

Figura 4.24. Valores cos :oeficientes Cm - :anais pLanos. 

dl Pressões de atrito iguais ao de flwxo de fun1. 

4.2.6.3. Pressões de Descarga Excêntrica. 

4. Z. 6. 3. 1 . BMHB. 

QuandO O fluxo excêntrico e Ínevitavel, a COmOLE'i~ade do fluxo e 

da distribuiç~o de pressões e a interaç~o da es:c~tura e a material 

n~o fluindo, resistindo aos efeitos da :e pressão, silo 

tais que análises especiais sào necessarias (~coe, 1983). No caso 

de silos retangulares, quadrados ou ~oligonais :ocem ser usados os 

seguintes metodos simolificados: 
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começando da abertura do fundo, ou, no caso de flu~o expandido, do 

topo da tremonha do flu~o de massa, a forma de cada funil é 

construída usando-se a equaç:!o C4.1 l, com .p f>o. o f uni L 

interceptará as paredes da seç:!o paralela a diferentes alturas ao 

redor da circunferência. ~ seç:!o paralela deve ent~o ser dividida 

em um número apropriado de segmentos,dependendo das dimens6es do 

silo e tipo de construção e das 

de segmento. ~Lternativamente, 

press6es calculadas para cada 

a pressão na parede a 

profundidade vertical pode ser tomada como proporcional ao 

par 

cada 

raio 

hidraulica do canal de fluxo na posição, de acordo com a eouaç~o de 

Janssen. Como o canal encontra a parede a diferentes alturas ao 

redor da circunferência, haverá um momento fletor nas paredes dos 

si L os. 

1 - si n óu 
0,5 cos-L (------------) + ~ 

2 si n óu 
C 4. L l 

No caso de fluxo de massa excêntrica, par exemplo, em uma tremonha 

em forma de cunha com lado vertical, a força concentrada na parede 

somente atua em um Laca, como a press11o na parece c:ta tremonha, 

novamente gerando um momento fletor. 

Se a descarga é tal que, um simples funil não possa ser construido, 

por exemplo, devido à segregação, à operação excêntrica do sistema 

de descarregamento ou carregamento, ent:!o um especialista precisa 

ser consultada, para -ealizar uma análise mais comalexa. 

4.2.6.3.2. FIP/!50. 

Válida somente para oescarga central, ou seja, com boca de descarga 

simétrica. 

4.2.6.3.3. CFBC. 

Quando um silo é descarregaoo por uma abertura perto da parede, a 

efeito de amortecimento das grãos não e obtido, e portanto as 

pressões horizontais aumentam durante a descarga e se estendem para 

próximo da altura. 
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O aumento da press~o horizontal que ocorre a profundidades maiores 

que 1,7SR/~J K é igual a: 

2,0 ~;ezes as press~es de carregamento para cereais, soja e canela 

- z_s vezes as pressBes de carregamento para sementes de linho 

(flaxseedl e alpistes. 

~ profundidades (alturas J menores que 1,75R/~J K, o aumento nas 

press~es horizontais durante a descarga excêntrica é proporcional á 

profundidade. 

4 . 2. 5. 3 . .:. . C: IN 1 055. 

Para le~;ar em conta a excentricidade na descarga, a norma DIN adota 

um coeficiente de excentricidade f3o., .jef in ido como: 

a I r ·1 I 3 ---> [3a. 

3(a/rl 

a excentricidade da boca de descarga 

Este coeficiente multiplicado por outros coeficientes que Levam em 

consideração a esbeltez do si lo (~), a rigidez :o silo ( !9r) e o 

material a ser armazenado (f3csl, constituem o coeficiente: 

[~ = [:la. " ~ " r3r " [3cs, que por sua vez deve ser :nu L t ipl icado pelas 

pressBes ae aescarga central Pb~. 

Esta pressão deve ser considerada atuando em áreas diametralmente 

opostas á oarede lateral de valor 0,8 ~/U, a partir da metade da 

altura do cilindro e manter o crescimento percentual da solicitação 

resultante, oara a altura total do cilindro. 

4.2.6.3.5. PCI 313. 

q norma Qmericana sugere o seguinte procedimento oara 

silos com descarga excêntrica: se a boca de sa1da está 

parede do siLo, aumenta em 25~ a pressão estática no 

cálculo 

próxima 

fundo 

de 

da 

do 

silo. Se a ~xcontric1dade da boca ae salda •e do centro do silo é 

menor que" ra1o 'r", considere que o aumento >eJa de pelo menos 

e/r vezes :5\ da presslo estática no iunoo do ilo. ~ssuma que este 

aumento de pressão seJa constante, do topo oa tremonha até uma 

altura iguaL a D (ou "a' ou "b'l e ent~o reduza inearmente deste 

ponto ate o ponto do topo do silo. Este aumento nlo precisa ser 

multiplicado por Cd. Expresso em uma equação: 

H < z ' CH - 0) 
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Phd(z) = Phd(z) central + Pecc 

Pecc = Phf(H) ~ 0,25 x e/r 

Pecc ( 1 e 

CH - OJ I z I O 

J.J K H 

R 

P!v:l(zJ = Phd(zJ • Peec" CH - Olz 

4.2.5.3.6. SNB~TI. 

l ' o' 25 " 

f:l descarga excêntrica (anormal) é definida quando 

cumprir-se uma das seguintes condiçBes: 

deixa de 

- q descarga se realiza exclusivamente por gravidaae sem insuflação 

de ar; 

- Não existe nenhuma estrutura no interior do silo; 

O orifício ou oriíicios de descarga est~o situados no fundo. 

coordenada relativa (~) do ponto de descarga mais excêntrico é 

~gual ou menor que 0,4. 

Define três tipos de descargas anormais que s~o: 

geometricamente anormal, descarga mecanicamente anormal e 

estruturalmente anormal. 

a) Descarga geometricamente anormal 

descarga 

descarga 

~ - coordenada relativa do ponto de descarga mais excêntrico 

O.ô < t: 1 --_. Phdo( z l Phdd z l + O, 1 O PhH z J 

O, 5 ( ~ ( O, 4 --_,. Phdo( z) p hdd z j + o ' 1 o ( 5 ~ - 2) ' p h f ( z ) 

bl Descarga mecanicamente anormal Cinsuflaç~o de ar). 

entre O e (H -hf) --_. Phd .. (zJ Phd .. (zJ anterior h f H/20 

1, 7 Phf( z J 

ri- hr e H-- ... Phd<>(zJ ou Phdc(z) + PCpress~o de insuflaç~ol 

Phd .. (z) anterior 

cJ Descarga estruturalmente anormal. 

Está caracterizada por uma aç~o Phf(z), tomando para K 

dos seguintes valores: 
o menor 
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- m sin ,P 
K 1,4K•ouK Ka sendo: K.• - m stn <.~> 

co p 

com m 

p tan.pv/ tan .P.. 

2 
co 5 ·Pv 

4.2.6.3.7. NCSE. 

O aumento da oress~o na suoerficie da parece diametralmente oposta 

á abertura excêntrica, ceve na ausencia de testes, 

seguinte maneira: 

ser tomada da 

Excentricidade do canal ~e Rumento =a oressão ~ 

fluxo, e/rio::: 

0,0 a C,1 

0,2. 

0,3 

0,-t 

a,s 

ü aumento ae oressáo ceve ser aolicado 

considerando a aescarga centraL, sobre 

entre 0,8 CO,Sdc + e) ~ 1,6 CO,Sdc eJ 

descarga. R distribuição da pressão 

;o 
2:0 

::o 
40 

~s ~ressões calculadas 

uma oitura de parede 

acima da abertura de 

aoic1onal acima da 

circunferência deve ser assumida variar de O em e 
o max imo em :80 •, ·csanoa uma di s t r ibuiç~o co seno 

90 • e 2.70 • para 

As paredes 

reduções e 

no :aao ao canal oe fluxo excêntrico sáo 

aumentos oe pressão durante o i Luxo. 

recomendadas de oressões na pareae são dadas aoalxo: 

solicitadas à 

f:ls reduções 



Excentricidade do canal Reduçlo da press~o llngulo e 
de fluxo, e/do 

I 0,0 a O, 1 o 90 <270) 

! 0,2 15 70 (250) 

0,3 30 50 CZ30J 

0,4 45 40 C220l 

0,5 60 30 (210) 

A porcentagem de reduç~o deve ser aplicada às press~es iniciais 

calculadas considerando as press~es de carregamento (iniciais) e 

devem ser assumidas estender sobre uma altura de parede entre 

(O,Sdo - e) e CZdo - e} sobre a altura da tremonna. Na direçl!lo 

c:ircunferencial, a reduçl!lo de press3o deve ser assumida de zero 

até os valores tabelados de e e máximo em e o•, usando uma 

distribuiçl!lo c:oseno. 

Hais para o alto no mesmo lado da abertura, ocorrem aumentos de 

pressão . R mesma pressão aumenta como mostrado acima para o lado 

diametralmente oposto à abertura e deve ser assumida a ~stender 

sobre uma altura de parede entre (2de - e) e (4de e) 

abertura da tremonha. Na direçl!lo circunferencial pode ser 

variaçl!lo indicada na figura 4.25 para o lado de fluxo. 

sobre a 

adotada a 

Au,.ento de 
Ptentlo 

DliOIIiiiUiçlo de Prenlfo no Fundo 
{ Au111eftto na 'Parte Superior I 

Figura 4.25. Oistribuiçl!lo excêntrica das pressões de fluxo 
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4.2.6.4. Press~es sobre o Fundo e Tremonha 

4.2.6.4.1. BHHB. 

- Pressões de carregamento 

cotan .P PHt Rh>< 
(----- + yu x -----), Pa 

o I 4 R 

a) Pxt 
cotan ~ + tan ~l 

PHt press~o na parede no fundo da seç~o paralela em z 

x = distância vertical na tremonha da tran5iÇ~o, m 

e ângulo da tremonha com a horizontal, graus 

Pxí press~o normal de carregamento da parede à cota, Pa 

Rh>< raio hidráulico da tremonha à cota x, m 

b) 'n<f /-lU P><t, Pa 

l=l11 CPal/Kl + .1::1-1 xl, H 

H, Pa 

l=lx área da seção transversal da tremonha à distância x, abaixo 
da transiç~o, m 

- Pressões de descarregamento 

- Fluxo de massa 

a) P><dm 
2Y (1 + 5in óu cos 2~) y Rhx 

------------------------------ Pa 
ex - 1J cos e 

press~o normal de descarga na tremonha à cota x, em fluxo 

de massa, Pa 

Rhx raio hidráulico à cota x, m 

z"' sin Óu sin (~ + ~) 
X ------------ [------------- + 11 

1 - 5 in Óu cos e 

[2 (1 - cos ~)]m ~i-m cos e + sin ~ (sin a)i+rn 
y -----------------------------------------------

(1 - sin óu) (sinal 2 +"' 

( f/Yu + 
. -~ s1n 

5 in </>u 
( -------- j I 

5 in óu 
graus 

.· J 
I ' 



b) Tl<ciftoo J.1U P~rdftoo, Pa <tensaes cisalhantes> 

Ax Pxdm/Kl (sobrecarga vertical atuando através do 

da seçlo transversal) 

d) Presslo concentrada normal à parede 

PHr (1 + sin óu cos C213>> 
Ptdm ------------------------------------ Pa 

Ku (1 - sin 6u cos (180° -28 + 213)} 

. -. s1n 
si n <Pu 

( --------) ' 
sin óu 

graus 
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canal 

esta press~o é aplicada a uma distância vertical de 114 do diâmetro 

abaixo da transição 

- Fluxo de funil 

PHTf 
a) P><do CKu-1) tan P-o sine cose} Pa 

R Ku 

80° + '.f>e + cos-" 
sin ,Pc 

( --------) ' graus 
si n ót 

HT- altura total de material no silo medido para baixo a partir 

do ponto mais baixo da superfície do material, m 

bl tensões cisalhantes 

1 - K t R hx 
PHTf [sin8 cose -

Kt R 

c) Sobrecarga vertical 

Não é crítico para projeto, mas na boca de saída deverá ser 

usada a equação: 

4.2.6.4.2. FIP/150. 

a) Pressões verticais sobre o fundo plano 
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-z ).. "' 
Pvt< z l Pvd(t) 1,35 

(1 - e ___ R __ _ 

b) Press3es sobre ~ tremonha (~ ~ zo•J 

Na transiçfto em silos com fluxo de massa, considerar uma carga 

adicional Ps aiuando a uma distância de 0,2d na tremonha (figura 

4. 16): 

Ps = 2 PM. 

Pho ~ press~o horizontal na parte cilíndrica no ponto de 

transiç1!1o 

4.2.6.4.3. CFBC. 

- Células altas 

y R K 1-1 z 
(1 - e-(---R--- ) J Pvd( Z} 

- Células baixas 

Pvd( z l y z 

4.2.6.4.4. DIN 1055. 

- Fundo plano {e < 20°) 

Pvd(z} eb "Pvf(z) '!t y H 

eb 1,5 para todos os casos, menos materiais que propiciem 

formaç~o de abóbadas onde eg 1 ,8. 

Fundo da tremonha ce ~ 20") 

a) material dentro da tremonha 

1. 



Pv p,.. I 2 

Figura 4.26. Pressões sobre a tremonha. 

bl Material sobre a tremonha 

Pno 

Pv Pn/2 

sin 201 
(1 + --------) 

41-1 

Figura 4.27. Pressões sobre a tremonha. 

4.48 

''.~ 
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4.2.6.4.5. ACI 313 

• Fundo plano 

;r R 
(1 - e- ~· K z/R 1 Pv(z) Cd 

~· K 

· Fundo inclinado de 8° com a horizontal 

Pvo( Z} 

Obs.: Os coeficientes de sobrepressilo Cd sobre a fundo e a parede, 

são fornecidos em uma tabela anexa à norma. Os valores de Cd para a 

parede estão especificados na seção 2.5.2.5 e o valor de Cd para. o 

fundo é igual a 1,5 para silos com fundo de concreto e 1,75 para 

silos com fundo metálico, quando utilizando para cálculo das 

pressões a teoria de Reimbert; e 1,35 para silos com fundo de 

concreto e 1,50 para silos com fundo metálico, quando utilizando 

para cálculo das press3es a teoria de Janssen. 

4.2.6.4.6.SNBRTI. 

al Pressão vertical fundo plano {carregamento e aescarregamentoJ 

Pví( z) K v y ( zo y + h' l 

Kv 1,35 onde haja possibilidade de caída de abóbadas 

Kv 1,25 outros casos 

y = 1 -
->< 

e 

x = h - h"/zo 

zo R /K tan <P' 

h" R ~/2 ~ seção circular ou poligonal regular 
I, 
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h" a/8 (3 - a/b) ~ ~ seç!o retangular, lado ~enor 2a e 

maior 2b 

b) Presslo sobre tremonhas (carregamento e descarregamento) 

P'vt(z) Pvt(z) + Ku y VIS 

V 1 volume de material tremonha 

4.2.6.4.7. NCSE. 

- Pressões de carregamento ou iniciais 

- Pressão vertical fundo plano 

Pvi p g R Cz/(K ~) usando o menor valor para ~ cs• menor) 

- Press!o sobre tremonhas (fluxo de massa ou fluxo de funil) 

p,.,.,, Kmtn ( p g z ._ + Pvt) 

~ ângulo de atrito-tremonha 
Kmin tan OI/ C tan 01 + tan ~) - 01 = a metade do ângulo 1 da 

tremonha 

~pressão normal na parede da tremonha na transição é dada p9r: 

Pnli. Km<n Pvi. 

Pv"'i ~ Pn"'i. 

Pnhi 

Figura 4.28. Pressões iniciais nas paredes de tremonhas. 
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- Press8es de descarga (ou de fluxo} 

- fundo plano 

- tomar o menor dos seguintes valores: 

p.,., Cv Pvl. 

ou 

Pvt p g z 

Cv é dado em uma tabela anexa à norma, em função do 

material armazenado, e varia entre 1.2 e 1.7. 

- Tremonhas com fluxo de funil 

Cnr 2 cos O! • (4r/de} Jl sin O! cos a; 

e o raio é relacionaoo a profundidad~ zk por: 

r : 0,5 de - zh tan a 

Pvhf Jl Pnhf 

tipo de 

Para tremonhas piramióai>, o diâmetro de deve ser tomado igual ao 

comprimento do menor lado da seção vertical da célula. R 

distribuição da pressão normal é mostrada esquematicamente na 

figura 4.29. 

Figura 4.29. Distriouição da pressão normal em tremonhas de 

fluxo de funil. 
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Na verificaç~o das tensaes meridionais em tremonhas cônicas, pode 

ser conveniente determinar a força total vertical dentro do sólido 

no nível do cilindro com o cone de transiç~o. Esta força é igual ao 

produto da área da seç3o transversal e a média da press3o vertical 

P~l no nível da junçilo da tremonha. 

- Tremonhas com fluxo de massa 

~s pressaes normais nas paredes da tremonha com fluxo de massa s3o 

distribuídas não uniíormemente. O valor máximo da pressão 

ocorre na junç~o da tremonha e seu valor é dado por: 

p,.,fl (l p.,, 

(l pode ser obtido dos gráficos das figuras 4.30 e 4.31 

entre 1.5 e 2.0) 

lO .o .....--....... ----.,....,...----, 
c, 

o 10 20 30 "'" 

norma i., 

(varia 

Figura 4.30. Coeiiciente Ct para fluxo de eixo simétrico. 
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10.0 
c, 

80 

60 

o 10 20 30 40 50 .... 

1~0 r-Mrr-------~~~~ 

Ct 

~-0 

o lO zo 30 40 50 
<>C 

I~ 

c, 

lO 

~ 

o 10 20 ::a 40 ~o 

~---) 
\v 

o< 

Figura 4.~:. Coeficiente Ct para fluxo olano. 

R pressão normal em~~ ponto 'S' na figura 4.32 ~cada por: 

g de 

Figura 4.32. Distriouição das pressões na parede em tremonhas com 

fluxo :e massa 
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Kh é dete~minado nos gráficos das figuras 4.33 e 4.34. ~ locaç~o do 

ponto •s• na fig. 4.32 e dada por 0,3 de. Uma distribuiç3o de 

pressão triangular deve ser assumida entre os pontos •s• e ·~· com 

o valor zero no ponto A. 

15~~~----~--~~~ 

I( h 

t5r-~~--~--~o~,~.ro:m 

l(h : 

lO 20 30 o lO zo 

---· "------·-

... 

o !O 

Figura ~.33. Coeficiente Kh oara tremonnas de eaxo simetr1co. 
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o 

i 
i .. , 

'I .I 
o 10 2J ::0 40 50° 

O< 

Figura 4.34. Coeficiente <h para tremonhas em forma de cunha. 

Para tremonhas sem saorecarga (sem cilindro), a p r e s s i! o P ,.,ft s e 

reduz a zero como r:~ostraao na figura 4.35. a valor de Prdr continua 

o mesmo dado peLa eouação ~nterior. 

O valor da tração de atrito nas paredes da tremonha é dado por: 

Pvht 

~possibilidade de fL~xo puLsante deve ser investigada desde que 

ele possa conduzir a aLtas pressões nas paredes. 

Na verificaç~o das tensões meridionais em t remonhas cônicas, é 

conveniente usar todo o equilibrio da 

tremonhas de fLuxo ce iunil. 

tremonha como descrito em 
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Figura 4.35. Distribuiç~o das press~es na parede em tremonhas de 

fluxo de massa 

Pode ser notado que a pior condiç~o de carregamento para tremonhas 

metálicas é geralmente quando a press~o normal na junç~o da 

tremonha é minima. Cautela, portanto, deve ser tomada na adoç~o de 

altos valores de Pnn no cálculo do anel principal. 



4.2.7. Efeitos de Te•peratura. 

4. Z. 7. 1 • BHHD. 

Rs ~andiç6es de te•peratura e mudanças, tanto dentro coma fora do 

silo, pode ter um efeito considerável nas press3es. Quando as 

paredes do silo se aquecem elas dilatam e portanto a seçlo 

transversal irá aumentar. Isto a~arretará uma diminuiç~o na altura 

da massa. Quando as paredes esfriam, a área dim1nui mas a altura da 

massa nlo, em geral aumenta, e portanto o material será comprimido 

lateralmente, ~am um consequente aumento das pressões na parede, 

que pode permanecer até que algum material seja descarregado; isto 

é algumas ve~es ~hamado de ra~king temperature (deformação de 

temperatura). Distribuiçlo desigual de temperatura na parede 

causada por radiação pode ocasionar tensões de flexão nas paredes e 

pode também contribuir para fluxo e portanto excentri~idades de 

pressões. O esfriamento das paredes pode também contribuir para 

migraç~o de umidade, e condensaç~o nas paredes, com consequente 

aumento no atrito ~om as paredes. Mudanças possiveis de temperatura 

devem ser levadas em consideraç~a no projeto do silo, com 

isolamento aplicado se houver perigo, particularmente, de pressões 

excêntricas excessivas. 

4.2.7.2. FIP/ISD. 

Ainda nlo definida pela FIP. 

4. 2. 7. 3. CF BC. 

Nilo espec:ifi~a. 

4.2.7.4. DlN 1055. 

Deve-se Levar em consideração nas cargas a influência de 
temperatura. Pode ser necessário levar em 

temperaturas dos materiais arma~enados no 

tarde se aquecerllo. 

4.2.7.5. QCI 313. 

conslceraç~o também as 

estaco quente ou que mais 
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os materiais armazenados podem causar tensaes térmicas apreciáveis 

nas paredes dos silos. R carga última pode ser determinada por: 

U = 1, 40 + 1, 7L 

Sendo U a resistência última para resistir à força interna ou 

momanto, L é a força ou momento devido a carga móvel e O é a força 

ou momento devido às cargas permanentes e térmicas. 

Para o projeto de efeitos térmicas é necessário: 

l1J determinar a gradiente de temperatura nas paredes1 

(2) computar o momento adicional devido às diferenças de 

temperatura. 

Um método que tem sido usado para determinar o reforço adicional 

para resistir as tens~es térmicas é o seguinte: 

calcular a diferença de temperatura ~t entre a interior das 

paredes. Em projeto de edificaç~es, alguns níveis de diferença de 

temperatura s~o comumente ignorados. Similarmente, para paredes de 

silos tendo materiais quentes armazenados, uma diferença de 44,5• é 

sempre desprezada. Quando isto é feito, a temperatura dé projeto do 

material quente, que na temperatura atual é Ta, torna-se: 

C h - 44, s •c> 

Tem sido observado que a temperatura de materiais granulares 

quentes, em silos n~o é uniforme mas diminui apreciavelmente perto 

da parede. Isto é 

coeficientes de 

I 
funç3o da raz~o de descarga do silo e dos 

condu ti b i li da de térmica, com flutuaçtles de 

temperaturas diári~s e sazonais. Sem uma anAlise rigorosa destas 

variâveis, aproximaç~es s~o comumente usadas. No caso de cimento 

quente, por exemplo, 200 mm de cimento adjacente a face interna do 

silo é comumente assumido para atuar como um material isolante com 

a temperatura variando linearmente através da espessura. 

R figura 4.36 mostra a variaç~o de temperatura através de 200~~ de 
cimento e a parede do silo. R diferença de temperatura 4t entre 

dentro e fora das paredes é: 

T2 - Tt (figura 4.36) 
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R diminuiç~o de te~peratura At, dentro da parede, é uma parte da 

diferença de te~peratura total de projeto, carrespondendo a relaç=o 

K~ da resistência t@rmica da parede sozinha àquela do cimento, 

parede e ar externo combinados. Valores de ~t podem ser obtidos de: 

Kt é determinado por princípios de transferência de calor. 

cimento é dado na figura 4.37. 

Fac• Ezterm da 
Parede do Síl o 

To 

Para 

Figura 4.36. Cálculo de At para uma parede de um silo para 

armazenamento de cimenta 

~I~ 
T ~s 

.... 
'\.. 
:.: 

100 

0.3 

0.2 

O.! 
: 
~ 

o 

200 300 

! i I i i 

I j~ ! 
I / ~ 
i v I ' : / I 

v I 
··-

! i 
i 

i 

I j i I I I 
6 8 10 IZ 14 16 18 20 22 In 

h • Espessura da p.,..~ 

Figura 4.37. Coeficiente Kl. 
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Rssu~indo forme e/ou vinculaçlo pera prevenir e•penamentos, o 

momento de flexlo térmico último por unidade de altura de parede é: 

Hw,v : Hy,v: 1,4 Eo h2 ao At/(1 - u) 

O fator 2,4 é o fator de carga, Ko. 
O aço adicionado para mo•entos térmicos deverá ser colocado perto 

da face fria (usualmente a externa} da parede. Em paredes de 

armaduras simples, poderá ser adicionado na armadura principal, 

que deverá que dever• estar perto da face interna. Em paredes de 

armadura dupla, o valor de R•,y deverá ser adicionado às fileiras 

externas. <Para simplicidade, uma quantidade igual é sempre 

adicionada nas fileiras internas para evitar dimensões de 

barras ou espaçamentos diferentes de uma fileira para outra). 

Tens8es térmicas de traç~o vertical são usualmente absorvidas pela 

carga permanente de tensl!lo de compressão, e por isto, nl!lo é 

necessário adicionar armadura vertical para efeitos de temperatura . 

4. 2. 7. 6. SNBRT I. 

Quando a temperatura do produto ensilado é diferente da temperatura 

exterior, o gradiente térmico na parede àt dará origem a um momento 

Màt. Se a te~peratura no interior da produto ensilado (a do ar em 

contato com o mesmo) não sobrepassa os 120•c, na falta de métodos 

mais elaborados, pode-se calcular o yalor de HAt pelo seguinte 

método aproximado: 

- Cálculo do gradiente térmico 

~ densidade do fluxo de calor no interior de uma parede é igual a: 

tl - to At 

K " ---------
ho//1\.b ho/Àb 

Entre o ar e a parede este é igual a: 

Onde resulta que: 
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ât K ho/kb (em •[) 

Com: 

Ti. - To 

K ---------------------
1/hi + ho/kb + 1/ho 

sendo: 

Àb coeficiente de condutividade do concreto da parede, ou seja, 

1,4 Kao.Lim
2

h •c 

1 I h i. 

1/ho 

resistência térmica superficial interna da oarede, ou seja, 

0,15 m
2

h 0 [/Kcal 

resistência térmica superficial externa da parede, ou seja, 

0,10 m
2
h "[IK.oaL 

ho espessura da parede em metros 

substituindo, temos: 

h c 
sendo Ti. - To 

0,35 + ho 

__ _j_ 

Figura 4.38. Variaç~o de temperatura na parede do silo. 

- Momento originado ~eLo gradiente térmico. 
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·O •omento, por unidade de altura ou largura, 

gradiente térmi~o é igual: 
originado pelo 

al At Ev I 
H.t.t ------------

ho 

E v 7000 -( u' 28 

l. 100 ho~/ 12 (cm 4 /m para uma largura ou altura de 1m 100cm) 

ho em em 

h o 
At .o.t, em •c 

35 + ho 

on. = coef. de distribuição térmica do concreto, ou seja, 10- 5 

onde: 

H.O.t em Nem por 1m de largura ou altura 
12 

Exemplo: para um concreto de 350/kg/m9
, tem-se: 

270 d~ N/cm~, ou seja, Ex 115000 d~ N/cm~ 

E a seção de armadura de tração, por metro de altura e 

será: 

H.t.t I z Ga. 

Largura, 

O momento H.t.t pode ser absorvido pelas armadura~ cuja quantidade 

geométrica w vem dada com aproximaç~o suficiente, qu~ndo se emprega 

aço c~. pela fórmula: 

.t..t/200\, como M.t.t,v M.t.t I h = "' wv 

Rs armaduras devem ser colocadas do lado mais frio da parede. 

4.2.7.7. NCSE. 
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- Cargas devidas às temperaturas diferenciais 

• Diminuiç~o de temperatura nas paredes das células 

Cargas adicionais laterais podem 

silos solicitadas por repetitivos 

por significantes flutua~ões de 

ser induzidas nas paredes dos 

deslocamentos radiais causados 

temperatura. R grandeza destas 

cargas dependem da variaç~o de temperatura, o número de mudanças do 

módulo de elasticidade do material armazenado e da rigidez da 

parede da célula na direç~o de traç~o. 

O módulo de elasticidade d~ material armazenado deve ser 

determinado por testes em um estado confinado. Na análise de 

tensões deve ser levado em consideraç~o a possibilidade do efeito 

produzido por partículas de materiais armazenados caindo em uma 

fresta, que pode se formar a cada nivel de temoeratura. 

Para propósitos de projetos preliminares, até oue novas evidências 

experimentais sejam con~eguidas, o módulo de elasticidade de. um 

material •rmazenado <Esl à qualquer altura na célula pode ser 

estimada como: 

E<o = K Pv 

sendo Pv a press~o vertical no material armazenad~ no nivel em 

quest~o. e K é uma conslante que varia entre 70 oara gr~os secos a 

aproximadamente 100 para areia solta seca e acima de 200 para 

materiais fortemente conpactados. O módulo elástico Es e a press~o 

vertical precisam estar em unidades consistentes. ~ pressão normal 

na parede de uma cétula vertical devido ás diferenças de 

temperatura pode ser estimaoa por: 

C!T T E•.: 
P~ -----------------------

<Rit + Ev/Es (1 +v)) 

orr coe f i ciente de e.xpansão térmica na parede 

Ev módulo de elasticidade do material na parede 

u coeficiente de Poisson para o material armazenado 

(tipica/ 0,3- 0,4) 

R raio da célula 

t espessura da parede 

~ variação da temperatura T pode ser tomada como a diferença entre 

a máxima temperatura da superficie da parede e a menor temperatura 

noturna. 
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Esta press~o deve ser adicionada às press~es de 

parede deveria 

fluxo. Forças 

adicionais de traç~o de atrito na 

durante a variaçlo de temperatura nas paredes e 

ser investigado. Nenhuma recomendaçlo pode ser 

relação a silos nlo circulares. 

- Efeitos da radíaçlo solar 

ser esperadas 

efeito deve este 

feita com 

Os efeitos do gradiente térmico e todo aumento de temp~ratura 

devido i radiação solar, ou outras fontes de calor, deverlo ser 

investigados em adicão és press~es normais discutidas na~ seção 

anterior. Para propósitos de projetos preliminares, é sugerido que 

a temperatura na superfície da parede exposta ao sol deverá ser 

tomadacomo 40°[ acima da temoeratura ambiente na sombra. 

-Temperatura diferencial em colunas de suporte 

por expans~o térmica ~~ forças induzidas nas colunas de 

diferencial, causada por exposição 

suporte 

ao sol 

aquecimento devem ser investigadas por 

análise estrutural. ~s forças induzidas 

um 

ou outras 

método 

fontes 

racional 

de 

de 

da dependem da ·rigidez 

célula e sua viga anelar, da rigidez da coluna e da rigidez da 

fundação. Um limite superior (seguro) estimado da força axial 

induzida em uma coluna individual que é solicitada a uma variação 

de temperatura ~t (sobre todas as outras colunas) podem ser feitas 

assumindo que a célula e a fundação são completamente rígidas. 

~ força de compressão adicional desenvolvida em uma coluna a9uecida 

é então: 

N = Ec ~c Q ~t (n - 3)/n 

Onde: 

Rc área transversal da seção da coluna 

Ee módulo young do material da coluna 

~ coeficiente de expans~o térmica por grau 

n = número de colunas distribuídas ao longo da circunferência 

R força desenvolvida nas outras colunas é: 

N Ec ~c a ~t (1 + Zx/R}In 

onde R é o raio do circulo contendo as colunas e x é a coordenada 

de cada coluna medida do centro do círculo e na direção da coluna 

expandida. 



o efeito da variaçlo de temperatura em diferentes colunas de 

suporte pode ser adicionado considerarando cada coluna expandida 

e~ volta das outras, como uma única coluna a expandir e usando 

superpoli~lo. Em adiçlo, a radiaçlo solar nas paredes da coluna 

causa eKpanslo das paredes e o efeito disto deverá ser investigado. 

- Efeitos do armazenamento de materiais quentes 

Quando· ~ateriais quentes s~o armazenados, o gradiente de 

temperatura induzido nas paredes deverá ser investigado usando um 

método racional de fluMo térmico e análise estrutural. ~ grandeza 

do gradiente térmico através da parede da célula e fundo depende de 

muitos parlmetros, mas mais particularmente dos coeficientes de 

condutlvldade térmica da parede e do produto armazenado, da 

temperatura média do sólido armazenado na célula, da temperatura 

média ambiente, da razlo de carregamento e da constante de calor 

especifico. 

Para propósitos preliminares de protelo, pode ser assumido que a 

superflcie interna da parede da célula alcança uma temperatura de 

zo•c mais baixa que a temperatura média do produto armazenado. 
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4.2.8. Explosaes em Silos. 

4. 2. B. 1 . BHHB. 

4.2.B.1 1. lntroduçi!o. 

Particulas finas de muitos mat~riais em uso diArio como produtos 

agricolas (por ~xemplo: cereais), carvi!o, cortiça, coloranles (por 

e~!~mplo: farinhas, a111Ído P. açúcar), peles, produtos farmaciluticos, 

plásticos, borracha, sab3es e detergentes, e madeira podem formar 

nuvens de pós explosivos quando suspensos no ar. Se ocorre a 

igniç~o, o c~tor produzido pela combust~o das partículas do pó e, 

a l gum"s vezes, a re1.1ç~o dos produtos gasosos podem caliSiH um 

aumento rápido na press~o da estrutura de contenç~o (por 

silo} que pode resultar em uma explos~a da estrutura, e 

exemplo: 

estragos 

intensivos P lesnes podem ocorrer. O perigo de explos~es em pó• n~o 

está confinado à manípulaç:lo de materiais em forma pulverulenta. 

Materiais de grarrdes partículas comumente apresentam também finas 

partículas formadas por atrito na massa, entram em suspensi!o e 

formam nuvens de pós explosiv-os durante ·manipulaç~o, 

J>articularmenle durante operaç3es de transferência. 

4.2.8.1.2. Prevenç~o e Proteç~o. 

4.2.8.1.2.1. Propriedades dos materiais 

Para assegurar que as precauç~es necessârias sejam tomadas contra o 

perigo de explosões de pó é necessário primeiramente sabe 1· se os 

materiais a serem armazenado~ sl!!o propícios a explos~es. PodP ser 

assumido que a maioria dos materiais animais e vegetais e a maioria 

dos compostos orglnicos sintéticos e carbon~ceos s3o pol~l>clnlm~nte 

' sujeitos a perigo de explosNes, mas as referências devem ser feitas 

com a literatura, seguidas da necessidade de testes em amostras dos 

materiais envolvidos. Pode ser notado que a explosl!!o deve variar 

com a umidade, dimense!es das partículas, etc •.. , e portanto 

cuidados devem ser tomados na seleç~o de amostras para os testes e, 

inversamente, ern assegurar que as propriedades dos materiais 

s:'!o submetidos aos testes n~o estejam locadas 

grand~s explosividades. 

l r h~ r f' "i p o 11 ;. rt h i_ t i d tt d r. do u !i t1 .·,r i o i n f o r ma r- ~1 n p r· o j f'" ~ i .,.. f. ~ 1 

que 

de 
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propriedade explosiva dos materiais que vai 

projetista checar estas propriedades dos 

suas caracteristicas no projeto do 

circunst:lncias. 

armazenar no silo, e do 

materiais e incorporar 

silo, dependendo das 

Se ~ o caso em que os materiais podem produzir uma explos~o as 

seguintes precauçffes s~o necessárias: 

a) Evitar o perigo de explos3o 

Q transporte, 

'moderados" 

particularmf"nte 

métodos como 

de, matPriais frios, tff>ver;l usar 

uma correia I ,. a 11 s por la do r a, 

transportadores de massa ou transportadores pneumáticos de fase 

densa. Distincias grandes de caída no silo e, o colap5o de arcos 

dever~o ser evitados tanto quanto possivel. Qualquer condiç~o que 

possa conduzir a 'fluidificaç~o· deverá ser evitada. A saida de ar 

do silo deve ser adequadamente filtrada e a entrada de ar deverá 

ser conduzida de um ponto liv~e de pós. Escapes do equipamento de 

carga e desca~ga deveri se~ evitada sempre que possivel; 

b) Exclus~o de fontes de igniç~o 

Rlenç~o deve ser dada para evitar fontes de igniçlo, ~mbora precise 

ser reconhecido que estes cuidados s~o lndesej~veis por resultarem 

em uma completa eliminaçlo de todas os polfincias de fontes de 

igniçlo. Particular atençlo deve ser dada para: 

b1J o isolamento do silo, onde possivel, de fontes de correntes 

superiores de potencial explos~oligniçlo (por exemplo: moinhos, 

elevadores} instalando barreiras efetivas. Isto inclui válvulas de 

açlo rápida, sistemas localizados de suspenslo de exploslo, 

sistemas de atmosfe~a inerte e válvulas de fechamento rotacional; 

b2} Rterramento do silo e dos equipamentos para minimizar o perigo 

de descarga eletrostática que possam ocorrer; 

b3) a seleçlo e localizaçlo do equipamento elétrico; 

b4J a prevençlo de aquecimento espontâneo, no qual alguns 

materiais estio sujeitos quando armazenados em grandes quantidades; 

bSJ o controle cuidadoso do trabalho com calor, 

soldadura. 

por exemplo, 



N~o se pode, normalmente, confiar que as precauçftes 

sempre prevenir explosftes. t entretanto necessário 

tomando-se medidas de proteç~o para mitigar os 

explosftes. 

cl Ventilaç~o 
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acima possam 

sumplementá-tas 

efeitos de 

Se houver qualquer risco de e~plos~o. ent~o arranjos de ventilaç~o 

devem ser adequados para resolver isto. Um silo pode ser projetado 

para resistir às press8es máximas de explosão, mas isto é 

economicamente inviável. O principio de uma ventilação para o 

efeito de explosão é que, se uma explosão ocorre, uma janela de 

área suficiente deverá ser aberta rapidamente, permitindo que os 

pós não queimados e produtos da êxplosão escapem, limitando a 

pressão a um nível tal que o silo resista sem ruptura. Há vários 

métodos para os quais uma janela pode ser dimensionada Todos 

relatam a área necessária da janela e a sua press~o de abertura, 

para a adequada ventilação para a razão de medida da diminuição do 

pó e o volume e resistência do silo em questão. t necessário que a 

relação altura/diâmetro do silo não exceda 5, ·exceto em 

circunstâncias especiais. 

O alivio da explosão deverá fluir para um lugar seguro (ventilaç~o 

ngo pode ser aplicada em pós tóxicos). Efetivamente, isto requer 

que a descarga do ar seja localizada ao ar livre Longe de pessoal, 

construções e plantas. ~ realização disto é obviamente facilitada 
I 

colocando-se o silo ao ar livre. Quando isto ngo é possível, sempre 

uma alternativa razoavel é colocar o silo de tal maneira que a 

descarga possa ser canalizada para o ar Livre. Todos estes aspectos 

devem ser vigiados. 

dl Supressão da explosão 

Isto implica em uma 

àgua) halon, ou pó 

rápida injeção 

de fosfato de 

de supressante, 

alumínio para 

normalmente 

extinguir a 

explosão durante seus estàgios preliminares. Sistemas eficazes de 

suspensgo são dispendiosos e geralmente só s~o usados quando a 

ventilação é impraticável ou inaceitável, como por exemplo quando o 

po é tóxico. Sistemas de supressão são limitados ao volume que 

podem proteger e seu uso ngo é aplicável a grandes silds. 
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e) Rtmosfera inerte 

Inertar é a manutençlo contínua, dentro do silo, de uma atmosfera 

inerte, isto é, uma atmosfera contendo insuficiente oxigênio 

suportar a combustlo. Isto pode ser feito pela substituiçlo, 

para 

pelo 

menos parcialmente, do ar dentro do silo por nitrogênio ou outro 

gas inerte. Isto é dispendioso, requer monitoraçlo continua e é 

apropriado em muito poucos casos. 

f) Pr~ssaes adicionais de projeto 

Quando o silo é projetado com arranjos de ventílaçlo, entlo a 

presslo de ventilaçlo precisa ser adicionada em cada caso no 

projeto das pressaes da parede. 

4.2.6.2. FIP/150. 

Rinda nlo regulamentada. 

4.2.6.3. CFBC. 

Nlo especifica. 

4.2.6.4. DIN 1055 

R norma DIN 1055 nlo especifica em seu texto valores nem 

regulamentaçaes sobre explosaes em silos. Dispae de uma outra 

norma que trata de explosaes em geral. 

4.8.2.5. RCI 313. 

Nlo especifica. 

4.2.6.6.5NBRT1 

Nlo especifica valores nem regulamentaçaes 

silos. 

4.2.6.7. NCSE. 

sobre explosaes em 

R norma australiana explica que o perigo de explosaes em pó deve 

ser investigado quando o sólido armazenado na célula contém finas 
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particulas ignitivas. A maioria dos materiais vegetais, animais, 

carbon•ceos e compostos orgânicos sintéticos podem formar nuvens de 

pós, possiveis de explodlr em igniçlo. Faiscas devidas i 

eletricidade estática é sempre suficiente para iniciar uma 

exploslo. O potencial da exploslo deve ser investigado por 

experimentos , se necessário. 

Uma estimativa das press8es de explaslo pode ser obtida pelo método 

dado na referência CSchofield, 1984)}, mas as pressões c~lculadas 

por este método, usualmente encontradas, slo muito grandes para 

serem contidas. A menos que medidas confiáveis sejam tomadas para 

prevenir ou suprimir explos8es, a célula deve ser provida com 

painéis de rompimento à explosla, ou aberturas de escotilhas 

sensíveis à exploslo. Estes dispositivos devem romper a uma pressão 

não maior que 2,5 KPd. As paredes do recipiente devem ser 

projetadas para resistir sem ruptura a uma pressão n~o menor que 

100 KP~, na ausência de cálculos mais precisos. 

4.2.3. Pressões Rdicionais Divididas à Insuflaç~o do Rr. 

4.2.9.1. BMHB. 

R norma britânica explica que as propriedades do material juhto com 

a razão e modo de carregamento são propícios a causar alto grau de 

aeração no silo, mesmo se somente por curto tempo, então isto pode 

conduzir, no extremo, às condições próximas da 

hidroestática. Nestes casos a máxima press~o possível 

calculada usando a seguinte equaç~o: 

Prlv 
Hs 

0,80 ~ ra Cz t -------), Pa 
2 • m 

que fornece o maior valor a qualquer altura. 

Prl pressão normal na parede à altura z, P~ 

Prlv press~o vertical à altura z, Pa 

pressla 
I 

deve ser 

z : distância do ponta mais baixo do topo da superfície do 

material na seção paralela, m 

ya densidade aerada, kg m3 

Hs altura do cone de material, m 

m O para silos retangulares (L~ 30) 

m para silos de eixo simétrico 



4.71 

4.2.9.2. FIP/ISO. 

R FIP/150 relata que as press8es em silos de ho•ogeneizaçla devem 

ser estimadas usando a presslo hidráulica: 

Onde 

y~ densidade aerada, que para pós pode ser estimada por: 

r• = o ,6r 

Rs press8es sobre o fundo e de atrito na parede podem ser 

calculadas assumindo que o silo nlo é homogeneizado. 

4.2.9.3. CFBC. 

Não especifica pressões de aeraçl9 e homogeneização. 

4.2.9.4. DIN 1055. 

R norma OIN 1055 divide estas press8es em três ítens: 

4.2.9.4.1. Insuflação de Rr para Secar Material Granular 

R sobrepresslo de insuflação PL pode ser diminuída Linearmente até 

zero a partir do ponto de insuflação até a superfície do material 

granular. Esta pressão deve ser somada às press8es no silo Phf 

e Pb. 

4.2.9.4.2. Insuflação de Rr Continua como RuKilio de Descarga para 

Materiais Pulverulentos. 

R sobrepressão de insuflação PL pode ser linearmente diminuída até 

zero a partir do ponto de insuflação até a altura: 

Ll.h = 1,3 PL(y 

Esta press:!lo deve ser comparada com as. pressBes no silo Ph. e Pb. O 

maior valor deve ser adotado. 

4.2.9.4.3. Insuflação de Rr para a Homogeneizaçlo do Material 

Pulverúlento. 

l 
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R mistura de pó co~ o ar deve ser ad•itida co•o a de u• liquido com 

peso especifico igual a 0,6 • y. 

4.2.9.5. RCI 313. 

R norma americana relata que as press8es em silos de homogenei~açJo 

devem ser calculadas usando o maior valor das presslles (a} ou Cb) 

abailCo: 

(a) press8es calculadas normalmente !em considerar a press~o do ar 

(b) press8es calculadas assumindo: 

o 16 X )' X Z 

R força vertical por unidade de comprimento da parede deve ser 

calculada sem considerar a press~o do ar. 

4.2.9.6. SNBRTI. 

R norma francesa divide estas press8es adicionais em dois ítens: 

4.2.9.6.1.Press15es Devidas à Descarga por Insuflaç~o de Rr. 

Neste caso devem ser considerados: 

- a press~o da fase gasosa n~o sobrepassa 5\ da aç~o n2 s~bre a 

parede, em todos os níveis entre as profundidades O e H - hr; 

- a altura ht (a partir do nível do orif i cio de descarga) sobre a 

qual a press~o do ar pode ser superior a nt./20 n~o sobrepassa 

H/20, o valor desta press~o é P. 

Rs ações nas paredes a serem consideradas slo: 

- entre as profundidades O e H ht: açl5es iguais a n2 se a 

descarga é geometricamente normal e ns se a descarga é 

geometricamente anormal1 

entre as profundidades de H - hr a profundidade H: açl5es na 

iguais ao mais elevado dos três valores: 1,7 nt., nz + P, n!l (nz 

somente no caso que a descarga é geometricamente normal). 

l 
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Fote ~ < 'ffl"f 

Figura 4.39. Press~o de insuflaç~o de ar. 

Obs.: n• (ver carregamento} - item 2.5.1.6. 

n2 (ver descarga centraL) - item 2.5.2.6. 

n9 (ver descarga excêntrica) - item 2.5.3.6. 

4.2.9.6.2. Pressões em silos de Homogeneização. 

Estas press6es são fornecidas dentro do campo de definiç~o admitido 

para silos de descarga 

mecanicamente anormal. 

normal, geometricamente anormal e 

Isto implica em calcular todas. as pressões da mesma maneira à 

anterior (4.2.9.6.11 e, além disso, também consíderar uma pressão 

na qual se supõe que o material se comporta como um Liquido de peso 

por unidade de voiume y 

~· é o peso aparente por unidade de volume do Liauído equivalente, 

o qual é inferior ao peso por unidade de volume y do material em 

repouso. O valor de y' se fixará em cada caso, tomando em conta a 

forma de utitizaç!o prevista. 

4.2.9.7. NCSE. 

R norma australiana especifica quatro tipos de cargas devidas a 

diferenciais de pressão de gases. 

l 
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4.2.9.7.1. Press~o de G8s Negativa Devido ao Controle de Pós. 

R presslo devida à aspeiradores de extraç~o de pós deve ser baseada 

e~ dados obtidos pelo fabricante do sistema de controle de pós, mas 

n~o deve ser tomada como sendo menor que 0,3KP~. Aberturas de 

segurança devem ser instaladas quando as press8es negativas ao 

bloqueamento dos filtros coletantes estio propícios a exceder aos 

valores de projeto. 

4.2.9.7.2. Variaç~o de Press~o Adiabática. 

Nos silos usados para o armazenamento de gr~os e outros generos 

alimentícios contendo significante quantidade de umidade, o efeito 

de uma variaç~o de temperatura abaixo da temperatura de condensaçlo 

deve ser investigado. 

4.2.9.7.3. Press~o Interna Devida à Descarga Pneumática. 

R press~o máxima induzida por ventiladores (sopradores) usados em 

descarga pneumática de silos deve ser obtida do fabricante. É 

indesejável que o silo seja solicitado à press~o máxima desde que o 

mesmo seja dotado de aberturas de segurança. O pico de press~o 

deve ser atuando em uma área localizada da pa~ede do silo 

como 80\ da press~o especificada do ventilador 

press~o pode ser reduzida a zero na altura 

abertura do ventilador, dada por: 

tomado 

Esta (soprador). 

acima da boca de 

h' 1 . 3 Pa./ p g 

onde Pa. é a press~o do ventilador. R press~o do ar deve ser 

combinada com a press~o de armazenamento ou inicial pela 

fórmula: 

p.,., 1 , 2 p.,;. + p .. 

seguinte 

mas n;o precisa ser combinada com a press~o de fluxo (descarga), 

exceto onde o silo não é dotado com aberturas de segurança. 
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4.2.5.7.4. Descarga R6pida de Certos Sólidos. 

A descarga rápida de sólidos tendo relativamente baixa 

permeabilidade a gases, pode induzir a pressftes negativas de ar no 

silo. A parte alta de silos usados para armazenar estes produtos 

devem ser projetados para pressões negativas iguais a 1,2 vezes a 

pressão necessária para abrir a abertura de segurança (este valor 

precisa ser informado pelo fabricante}. 

4.2.10. Pressões ~dicionais Devidas às Cargas de Impacto. 

4.2.10.1. BMHB. 

A norma britânica especifica que as pressões dinâmicas e as 

pressões instáveis s3o causadas principalmente por: 

a) Formação de arco e colapso devidos às condições de contorno nas 

dimensões da abertura da boca· de descarga da tremonha ou 

inclinaçlo da tremonha; 

b) Efeitos de dispositivos mecânicos de ruptura de arcos; 

cJ Fluxo 'slip-sticK' (escorrega - adere estabiliza) ou seja, 

fluxo de trancas de movimento 'para e escorrega'; 

dl Carregamento de caida livre quando há materiais granulares de 

grandes dimensões; 

eJ Vibração de maquinaria aojacente, tráfico de rodovia, tremores 

de terra e vibradores. 

Qs pressões adicionais causadas pelos efeitos dinâmicos s~o 

difíceis de quantificar. Estas condições devem entretanto ser 

evitadas o quanto poss1vel, e onde inevitável, deve ser compensada 

por um aumento de ZS\ a 50\ na estimativa das pressões nas paredes. 

Se houver qualquer perigo destas cargas dinânicas também atuarem 

excentricamente, então um especialista deve ser consultado. 

4.2.10.2. FIP/150. 

Q FIP/150 relata que as cargas de impacto devidas á manipulação 

imprópria do material e devido à caida de arcos são excluídas da 

validade da norma. 
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4.2.10.3. CFBC. 

Nlo especifica cargas de impacto. 

4.2.10.4. DIN 1055. 

A norma aleml especifica que para silos com fluxo de funil e para 

materiais que propiciem à formaçlo de abóbadas deve-se adotar um 

coeficiente de impacto sobre o fundo de eb = 1,8. 

4.2.10.5. ~CI 313. 

~ norma americana especifica um valor do coeficiente de impacto em 

funç~o do tipo de fundo (concreto ou metálico}, sendo igual a 1,50 

para silos com fundo de concreto e 1,75 para silos com fundo 

metálico, utilizando para cálculo das press3es a teoria de 

Reimbert, 1,35 para silos com fundo de concreto e 1,50 para silos 

com fundo metálico, utilizando para o cálculo das pressões a teoria 

de Janssen. 

4.2.10.6. SNB~TI. 

R norma francesa explica que para levar em conta a incerteza 

relativa ao modo de distribuiçlo da presslo sobre o fundo e o risco 

de sobrepress~o resultante da •ruptura de abôbadas•, deve-se 

aplicar um coeficiente de comportamento Kv = 1,35. 

4.2.10.7. NCSE. 

R norma australiana prevê normas de impacto devidas ao carregamento 

e caida em queda livre de materiais pesados e duros. Especifica que 

proteção especial deve ser tomada nas paredes da tre~onha pelo uso 

de placas especiais contra desgaste e grades ou barreiras de 

impacto para procedimentos especiais de operaç~o. 

Considerando que há material suficiente na iremonha para amortecer 

o impacto, as press~es na parede obtidas pela equaç~o de P~~. devem 

ser multiplicadas pelos fatores dados nas seguinte tabela: 
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Tipo de construç::lo Relaçllo entre O volu11e do material c ar-
regado I! o volume da tremonha 

( O,Z 0,3 0,4 0,5 - 1,0 

concreto 1. 10 l, zs 1,35 1,40 

aço 1 ,35 1,50 1,65 1,75 

Explica também que o coeficiente adotado para a determinação das 

press~es verticais no fundo da célula CCvJ leva em consideraçllo as 

flutuaç~es de pressllo especialmente onde há uma posibilidade de 

colapso de arcos dos materiais armazenados. 
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4.3. Rnálise Co•parativa e Discussaes das Normas Existentes. 

Conforme pode ser observado existem muitas diferenças entre as 

normas apresentadas, desde os valores dos parimetros recomendados 

para as caracteristicas dos produtos a armazenar at6 os valores 

dos coeficientes de sobrepresslo a serem aplicados para prever o 

efeito dinâmico da descarga do produto armazenado. 

O único ponto em comum para as diferentes normas 6 a utilizaç~o 

equaç~o d~ Janssen para cálculo das pressaes de carregamento. 

da 

Isto 

n~o implica que as normas apresentem as mes•as pressaes de 

carregamento para um particular produto a armazenar, pois a equaç~o 

de Janssen é funç~o de quatro variáveis, sendo três dependentes do 

produto a armazenar: densidade (y}, coeficiente de atrito com a 

parede (~} e relaç~o entre as pressaes horizontais e verticais (Kl; 

e uma dependente da geometria do silo: raio hidráulico (Rl. 

Rs figuras 4.40 a 4.43 apresentam uma comparaç~o entre os vários 

valores das três variáveis para dez produtos diferentes. S~o 

apresentados os parâmetros K, ~. K~.e ri~, muito importantes na 

utilizaç~o da equaç~o de Janssen. Conforme pode ser observado a 

variaç~o é grande, enfatizando já no carregamento a distribuiç~o 

estocástica das pressaes. R influência do parâmetro 

c~ = 1 - e- zK~/R é mostrada na figura 4.44 em 

K~ na funç~o 

funç~o do 

raio hidráulico. Conforme pode ser notado, esta influência é mais 

acentuada na parte alta do silo para o raio hidráulico igua~ a diZ 

(silos quadrados ou cilíndricos} do que para silos horizontais 

(d/2). 

Na figura 4.45 é apresentada a variaç~o do parâmetro K (das várias 

normas} em funç~o do ângulo de atrito interno ~ para um material 

com ângulo de atrito com a parede igual a 20". Novamente a variaç~o 

é grande, ainda n~o havendo consenso da melhor estimativa de K. Os 

limites superior e inferior est~o entre: 

e 1 - sin ~ /1 + sin ~. respectivamente. 
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l=ls variaç~es das press~es durante o processo de descarga do silo 

ainda s~o maiores e difíceis de predizer com precis~o. e cuidados 

especiais s~o necessários na aplicaç~o de teorias publicadas e 

relatório de pesquisa no silo em consideraç~o. 1=1 variaç~o das 

press8es na parede em tempo e espaço é tal que uma análise 

estatística deve ser utilizada. Os cinco principais procedimentos 

na prediç~o das cargas que ocorrem durante o fluxo s~o: 
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- métodos dos coeficientes de sobrepresslo baseados na mudança do 

estado ativo para o passivo (Walters, l973); 

teorias e procedimentos baseados no princípio da minima energia 

de deformaçlo <Arnold et alii, 1980 e Jenike, 1973); 

- método dos multuiplicadores de presslo derivaos da 

.mínima energia de deformaçlo (Hclean et alii, 1983 e 

alii, 198Zll 

teoria 

Roberts 

da 

et 

- procedimentos estatísticos probabilísticos 

experimentos: 

derivados 

- testes de Laboratório usando modelos em granae escala. 

de 

O método de determinação das press6es recomendado pela maioria das 

normas internacionais é o dos multiplicadores de pressão. 

Para ilustrar melhor as diferenças que ainda existem no projeto de 

silos a nível internacional, é apresentado o seguinte exemplo: 

Em 16 de julho de 1986 em Copemhagen, o grupo de trabalho 'Silos 

Design' da lnternacionale de la Précontrainte C~IP, 1985) composto 

de especialistas de todo o mundo, preparou dois diferentes projetos 

de silos para serem analisados de aéordo com as ~egulamentaç6es dos 

respectivos países e experiências pessoais. Um aos projetos era o 

de uma bateria de silos de concreto para armazenamento de milho e o 

outro um silo de fundo plano de concreto pretendido para 

armazenamento de cimento clinquer. 

Os silos tinham as seguintes características: 

a) Bateria de silos 

Geometria: 

Material armazenado: 

Paredes do sito: 

Fundação: 

Solo: 

ver figura 4.46. 

milho 

concreto armado 

placa de concreto armado 

rigidez do solo Es ~o.o MNtm3 

A abertura de silos é usada para armazenamento 

informação foi dada sobre as propriedades do 

de milho. Nenhuma 

~roduto armazenado. 

Portanto eles deveriam adotar os parâmetros que são comumente 

usados em seus países. 

Como pode ser visto na figura 4.45, não fo: estipulado se as 

células eram ou não monoliticamente conectadas. 

Cargas catastróficas como explos6es de pós deveriam ser incluídas 

no projeto somente se isto fosse consideração ~sual ao especialista. 

T 
I 

I 

' I 
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Se possível dar recomendaç8es do circulo das tens8es e do cálculo 

da estrutura. 

4.00 

Ptonlo 

B......-- --o-::.o-.:_o-· ~~ 
i 

0
11 o·o-o-~: 

- - o~ - -- - J 
Figura 4.46 - Bateria de silos. 
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b> Silo de concreto pretendido 

clinquer 

para armazenamento de cimento 

Geometria: 

Material armazenado: 

Paredes do silo: 

Fundaçi!lo: 

Solo: 

ver figura 4.47 

cimento clinquer, temperatura de carrega

mento de T = 200"[ 

concreto pretendido 

placa de concreto armado 

rigidez do solo Es = 70 HN/m3 

O silo é carregado e descarregado centralmente, a cimento clinquer 

é descarregado pela correia transportadora a uma 

zoo•c. Estes aspectos, bem como a abrasividade 

temperatura de 

do material 

armazenado devem ser considerados na construç~o da parede do si L o . 

Se os assentos diferenciais si!lo incluídos nos cálculos, pode ser 

assumido que o solo e areia homogênea com uma cigidez de 70 HN/m 3 . 

45.oo .. 

i 

~:i 
OI 
OI 
oi .,, 

VISTA A·A 

Figura 4.47 - Silo de concreto pretendido. 
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Os resultados obtidos referentes às pressões no silo fora~ os 

seguintes: 

Os parâmetros caractertsticos para os materiais armazenados 

escolhidos pelos diferentes calculistas e resultando em grandes 

pressões horizontais , slo dados nas tabelas (a) e (b} o 
coeficiente de sobrepress~o C dà a relaçlo entre as pressões de 

carregamento/descarga na região de carga máxima. 

Tabela (a) - bateria de silos. 

Material armazenado: milho 

r 
KN/m 3 

<~>· K 

Suécia 8,0 25 0,55 

Espanha 7,8 26 G,3S 

USÇ~ 8,0 28-37 0,2.5-0,44 

Çil e manha 8,0 - 0,6 

Çlustralia - - -

Phemax 

c KN/m 2 
11 

0,315 1 ,3 33,0 

0,364 2,3 49,0 

0,29-0,47 1,9-2,2 60,7 

0,4 2,0 4 7+321! 

- - -

* o último valor somente na área de conexão da seção cilíndrica com 

a tremonha. 

Tabela (bl - silo de concreto pretendido. 

Material armazenado: cimenta clinquer 

r 
KN/m 

3 
<~>· K 

Suécia 17,0 25 0,55 

Espanha 15,0 30 0,333 

USÇ~ 16,0 33 0,295 

Çllemanha 18,0 - 0,55 

iJ 

-
0,466 

0,6 

0,5 

Rustralia 16,0 40 0,40 0,57/0,70 

' Phemax 

c KN/m 2 

1 '3 930 

2,5 451 

1,65 -
1,29 338 

1,70 222 
-
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Rs press6es nos silos foram na maioria calculadas usando a equaçlo 

de Janssen com apropriados coeficientes de sobrepresslo.Somente no 

caso do silo de concreto pretendido, em um caso particular, o 

método de Rankine foi também usado, considerando a relaçlo entre 

a altura e o diâmetro do silo menor que 1,5. 

Nos silos para milho as press3es m~ximas - excluindo a da 'mudan

ça' - foram 33 KNfm1 e 80 KN/m1 respectivamente {ver fig. 4.48). O 

último valor resultante da inclus~o de for~aç~o e colapso de 

possíveis arcos de material. Para evitar a formaç~o destes arcos um 

calculista propôs uma geometria diferente de célula com 4m de 

diâmetro e 3Zm de altura. Considerando o fato que com a dada 

inclinaçlo de 70• da tremonha, o silo provavelmente operará em 

condiç3es de fluxo de massa, o efeito mudança cu pico de press~o na 

junçlo da parte vertical cilíndrica com a tremonha foi considerada 

somente em um caso, onde a press~o horizontal oo projeto na conex~o 

entre a tremonha e a cilindro para a descarga foi aumentada por 

uma carga adicional triangular de 32 KNfm~ (ver fig. 4.48l. 

Para o silo de concreto pretendido as pressões máximas foram de 

Z20 KN/m2 e 830 KN/m 2 respectivamente (ver fig. 4.48). Em 

apenas uma exceç~o as press~es variaram entre ~so e ZZO KN/m
2

• 

Em principio, todos as calculistas usaram o ~esmo método para 

cálculo das pressões - a teoria de Janssen sendo as últimas 

diferenças mencionaoas causadas somente peL=s parâmetros dos 

materiais armazenados, especialmente a relaç~o < entre as press6es 

horizontais e verticais, e o coeficiente de at~ito com a parede ~. 

que variou entre os seguintes limites: 

milho 

cimento·clinquer 

K 

K 

0,25 - 0,60 

0,30 0,55 .. 
0,2.8- 0,47 

o' 2.8 - o ,70 

~s diferenças nas press~es horizontais foram ta~oém resultado dos 

diferentes coeficientes de sobrepress~o aplicaoos (ver tabelas (a) 

e (b)l. 

R press~o máxima vertical na parede do fundo co silo variou entre 

2350 KN/m e 8440 KNim, devido às hipóteses de :alculo que diferem 

no valor de K. 
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Figura 4.49. Pressaes na parede - silo para cimento clinquer. 
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Rs conclusUes referentes 

cálculos das press3es são 

aos projetos analisados foram que os 

principalmente baseadas na 

Janssen, incluindo o caso de silos baixos. Rs maiores 

são causadas principalmente pelos diferentes parâmetros 

para o material armazenado, particularmente pelos 

teoria de 

diferenças 

adotados 

diferentes 

valores da relação entre as press3es horizontais e verticais K, 
pelos diferentes coeficientes de atrito com a parede ~e pelos mais 

ou menos empíricos coeíicientes de sobrepressão C. Como a maioria 

destes parâmetros são determinados por meio de métodos 

probabilísticos e empíricos, e como alguns íenômenos, como por 

exemplo o chamada 'mudança', não est~o muito bem entendidos em 

princípio, obviamente não faz sentido usar fórmulas que são muito 

complicadas para o projeto de silos. 
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S. O TRATAMENTO PROBRBILtSTICO DAS CARGAS EH SILOS. 

No desenvolvimento da maioria das regras de normalizaç~o, muito 

pouca atenç3o tem sido dada para o exame estatistico ou 

probabilistico das press~es em silos. Isto é surpreendente, pois a 

maioria de outras definiç8es de cargas em estruturas têm sido 

dominadas pela teoria da probabilidade, desde 1970. Rs idéias da 

probabilidade de ocorrência de um vento de 50 anos, ou de uma carga 

com a probabilidade de ocorrência de 10-~ s~o familiares aos 

engenheiros estruturais. Considerando a grande discuss~o sobre a 

grandeza das pressões máximas em silos, é estranho n~o serem 

conduztdos estudos estatísticos da observaç~o da distribuição de 

pressões. Uma raz~o pode ser que os pesquisadores experimentais em 

pressões em silos tlm geralmente re~ortado a envoltória dos mâximos 

valores observados, e com isto n~o é fácil determinar a associada 

probabilidade de ocorrência. 

5.1. Variabilidade das Cargas para o Projeto Estrutural. 

Um aspecto essencial de confiança. na análise estrutural é o 

tratamento das cargas e resistência como distribuiçe!es 

probabilísticas (figura 5.1). O conceito de índice de segurança é 

usado como medida da segurança 

consideraç~o a variabilidade das 

estrutural. 

cargas e 

Este 

da 

em 

resistência 

CEllingwood et al, 1980). O conceito está sendo usado como base 

para íuturas normas estruturais para assegurar que o uso de 
1 

novas 

normas conduzir!o a um nível satisfatório de confiança estrutural 

(Leiscester, Pham and Kleeman, 1983). 

Efeito do CarQO Q Rnist&ncia R 

Figura 5.1. Descriç~o probabilística do efeito da resistência e 

da carga 
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5.2. Pressaes nas Paredes dos Silos. 

~s pressões devidas ao material armazenada s~a ~ariáveis te11pora-

riamente e espacialmente. Ourante o seu tempo de uso, o silo é 

solicitado par uma série de ciclos de carga - ar•azena descarga 

que produz distribuiç~o de pressões nas paredes dependentes do 

tempo (Figura 5.2). Em geral a press~o na parede Pé uma funç~a de 

trés conjuntos de parâmetros: 

p PCS, G, Ml ( 5. 1) 

Onde 5 representa as propriedades do mater1a' armazenado, G 

representa as praprieaades geométricas e estruturais da silo, 

representa o medo de aperaç~o. 

Carreqamento Armazenamento Or.a:trga Ttmt>O 

e M 

Figura 5.2. Perfil ae carga na parede do silo oara um ciclo tipico 

~Tabela 5.1 mostra uma lista de fatores associados com os 

parâmetros que têm sidos apresentados na literatura como tendo 

efeitos significantes na grandeza e na distribuiç~o das press6es 

nas paredes. ~ interação destes três conjuntos :e parâmetros produz 

um certo tipo de tensão no material armazenaoa durante carga e 

armazenamento, que afeta a grandeza e a distribuiç3o das pressões 

na parede. Similarmente, a interação destes ~rês conjuntos de 

parâmetros produz um certo tipo de fluxo que é diretamente 

relacionado com o tipo de press~o na parede durante a descarga. 
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Tabela 5.1.Fatores que afetam a predição de presslo nas paredes 

Propriedades dos Ma- Propriedades dos 

teriais Rrma:tenados Silos Modos de Operaç11o 
(5) <Gl (f1) 

Densidade li - IH tura de carga* - Vaz:!lo da carga 

~ngulo de atrito - Forma da seç:!fo - Vaz:!fo da descarga 

interno* transversal* - Método de promo-

Ângulo de atrito Geometria da des- ver o fluxo 

com a parede* I carga Método de carre-

Forma, dimens:!lo da I - Obstruçeles inter- gamento 

partícula e distri- nas Método de descar-

buiç11o - Rigidez na parede regamento 

de I Resistência e lãs- - Rugosidade das pa- Excentricidade 

tica e cisalhante redes carregamento 

Coesão - Excentricidade de 

Consolidação I descarregamento 
I 

Umidade 

I Temperatura 

Infelizmente ainda não existe modelo analítico para as pressões nas 

paredes do silo que inclua todos os parâmetros relevantes. Os 

modelos existentes podem somente levar em consideração um 

número de fatores sob restritas condiç5es. 

Limitado 
l 

O press~o na parede Pw, como predito pelo modelo analítico é: 

Pw Pw csa, Ga, Mal (5.2) 

onde SR, GR, H• sã·o restritos sub-conjuntos de fatore!s de S,G,M. Na 

Tabela 5.1, estes fatores est~o assinalados com asterístico (*l. 

R pressão nominal na parede para projeto é: 

PN (5.3) 

onde SRN, GRN e M•N s!o os valores nominais dos parâmetros usados 

no projeto. Os modelos analíticos de press~o na parede para Pw e 
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PN precisam ser os mesmos.t também interessante notar que P e Pw 

s~o var~áveis aleatórias, enquanto PN é um valor especifico. 

5.3. Efeitos das Cargas nas Paredes do Silo. 

Os efeitos das cargas nas paredes do silo a Cisto é: momento 

fletor, traç~o. etc ... J est~o relacionados às pressões nas paredes 

do silo Pw através da relaç~o: 

Q o x F x Pw (5.4) 

ande a é um fator para converter a press~o em efeitos de carga, 

um fator para as incertezas no modelo das cargas e efeitos 

carga, e Pw é a press~o na parede do modelo de press~a 

definido pela equaç~o (5.2J. Todos os termos aa equaç~o (5.4) 

variáveis aleatórias. 

Similarmente, o valor nominal do projeto 

parede do silo QN é escrito como: 

do eieitc de carga 

F é 

da 

como 

s~o 

na 

C5.5J 

onde aN e FN são fatores nominais de projeto ae a e F. 

Das equações (5.4) e (5.5): 

C5.6l 

acima e conveniente para distinguir vários 

componentes de incertezas nos efeitos das cargas: 

(1) a variabilidade natural de vários fatores que podem ser 

considerados no modelo de press~o na parece, é refletido no 

parâmetro CPw/PNl; 

CZJ o problema de transformar a variaç~o :emoorária e espacial 

real da distribuição de pressões em uma oistribuição estática 

equivalente de pressões é refletido no parãmetro CF/FN); 

(3) o problema da convers~o de distribuição de ~ress6es para 

efeitos de cargas é refletido no parâmetro (a/aNJ. Este 

parâmetro incLui a idealização do silo para análise estrutural, 

a teoria estrutural usada no silo e as propriedades estruturais 
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do silo. Portanto o parâmetro Ca/aNl é dependente da estrutura 

do silo e da distribuiçlo de press8es. 

Como uma primeira aproximaçlo, o valor médio à e o coeficiente de 

variaçlo Va do efeito de de carga a, slo: 

Cã/~} (f/FNl (Pw/PNl (5.7} 

(5.8) 

onde X representa o valor médio de X, e Vx o coeficiente de 

variação de X. 

O modelo acima é o modelo probabilístico standart de carga, e tem 

sido usado na análise de cargas móveis e ventos CEllingwood et al, 

1980). 

Os seguintes pontos devem ser observados: 

{a) O modelo acima assume uma r~laçã~ linear entre a pressão e os 

efeitos de carga; 

(b) t assumida uma aproximaç~o quase estática para a especificação 

da carga. R variação da distribuiç~o de pressão temporària e 

espacial, é substituída por uma pressão estática padr~o equivalente 

àquela dada pelo modelo analítico de pressão; 

(c) O modelo probabilístico do efeito da carga inclui algumas 

incertezas devidas à análise estrutural. O uso da teoria est;utural 

implica na adoç~o da pressão estática padr~o equivalente. 

~s hipóteses acima est~o de acordo com o método corrente prático de 

projeto de silos, mas n~o s~o necessariamente o método mais 

adequado de tratamento de cargas em silos. O modelo ~eria melhor se 

o equivalente padrão da press~o estática fosse uma aproximaç~o da 

'verdadeira' distribuiç~o de press6es. Para silos, o modelo é 

também dependente do tipo de efeito de carga considerado. 

5.4. Exemplo Especifico {L. Pham, 1983J. 

~s técnicas usadas para obter a estátistica necessária para o 

modelo acima são melhores ilustradas através de um exemplo 



especifico. Nesta seç~o serão discutidos os modelos do efeito 

probabilistico da carga para silos circulares com relaç~o 

altura/diâmetro maior que três (3) e fundos planos, contendo grãos, 

com descarga central (Figura ~.3). Somente o efeito da pressão 

lateral na parede vertical do silo é considerado. De acordo com 

prática corrente, s3o adotados modelos teóricos separados para 

condiçaes de carga e descarga. 

o 

z I HID ) 3 Vu o. 25 

1-l 0,36 VK 0,30 

H 

K 0,33 KN 0,40 

J.lu 0,40 

Figura 5.3. Geometria e características do silo usado como exemplo 

Um exame dos dados experimentais disooniveis mostra que a forma da 

equaçgo de Janssen permite um razoável ajuste de dados. Portanto, o 

modelo de Janssen será usado como modelo analítico para as 

seguintes consideraçBes. 

O modelo analítico para Pw e PN é a equaç~o de Janssen para as 

condiç~es de carga e descarga: 

{y 0/4 i-J) [1 EXP (-4 i-J K Z/Dll (5.9) 

onde y é a densidade do solido, D o diâmetro do silo, J.J o 

coeficiente de atrito com a parede, Z é a profundidade do ponto 

considerado e K o coeficiente de press~o horizontal. 

Similarmente: 

CrN DNt4 1-l>~l c 1 - EXP {-4 1-'.,. KN ZtDNJ J (5.10} 
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onde a indice N significa valor nominal de projeto: 

5.4.1. Variabilidade Devida às Propriedades do Produto Armazenado 

Rs propriedades de pequenos grlos dadas pela RC1313-77, slo as 

seguintes: 

860 kg/m!l Vy 0,15 (5.111 

0,36 o ,25 {5.12) 

6 30. Vó 0,25 (5.13} 

Hà uma incerteza consideràvel no va~or de K, a maioria dos autores 

sugerem: 

K (1 - sin 6)/(1 + sin 6} (5.14) 

onde 6 é o efetivo ângulo de atrito interno de grlos. O valor médio 

de 6 é aproximadamente 3o• com um co.eficiente de varia~·~o de 0,25. 

Estes resultados fornecem para K: 

K 0,33 ; Vk 0,30 (5.15) 

Os valores nominais de projeto para K, ~ e r slo assumidos ser: 

0,40 0,40 (5. 16) 

Se a variação no diâmetro do sito é desprezível, entlo da equaçlo 

(5.10}, o coeficiente de variação de VPw de Pw, pode ser escrito 

como: 

com 4 K J.1 CZ/Dl 

Os vatore5 estatísticos para o parâmetro CPwiPNl 

Tabela 5.2 para vários valores de CZ/Dl, do qual 

valores médios slo obtidos: 

(5.17) 

silo dados na 

05 seguintes 
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(Pw/PN) = 0,98 ; VPW = 0,35 

Tabela 5.2.Média e coeficiente de variaç~o de Pu/PN para 

profundidades. 

ZID Média C Pw/ Pt:ll Coef. Var. < Pw/ PtiJ = 

1 0,90 0,42 

2 0,95 0,37 

3 0,99 0,34 

4 1 '03 J,32 

5 1 'os u,31 

Média 0,98 0,35 

(5.18) 

várias 

Vew 



5.9 

5.4.2. Variabilidade no Modelamento da Distribuiç~o de Press~o 

As incertezas no modela~ento da dístribuiç~o de press~es s~o 

refletidas no parâmetro CF/FN), que podem ser estimadas pela 

comparaç~o da •verdadeira' distribuiç~o de press~es dos dados 

experimentais com os valores da equaç~o de Janssen, isto é: 

CF/FN} CPex/PJ} (5.19} 

onde Pex é o valor experimental da press~o na parede devido ao 

carregamento ou descarga e PJ o valor correspondente dada pela 
equação de Janssen. 

Estatísticas de dados experimentais·dispaniveis de 

s~o dadas nas tabelas 5.3 e 5.4, para as condiç3es de 
várias fontes 

carga e 
descarga, respectivamente, das quais as seguintes estimativas s~o 

obtidas: 

Para a condição de carga: CFIFN) 1. 08 o. 18 C5.20J 

Para a candiçgo de descarga: CF/FN) 1,62 VF 0,33 CS.21J 

Tabela 5.3.Estatistica da Distribuição de Press~es de carga 

Relação entre pressão experimental e pressão 

de Janssen 

Referência Média Coef.Var. Valor de Valor I na pres-

pico s:l!o de pico 

Pieper - (1964} 0,97 0,25 1 '31 1 '31 

1,03 0,21 1 I ZB 1, 23 

1,02 o. 14 1120 1 120 

Reimbert- C1S76) 1,09 0,27 1, S6 O,BS 

Nielsen - (1980) 1. 24 0,08 1,35 1, 30 

Platonov- ( 19591* 1 121 0,06 1 '29 1. 27 

Hí tche ll- ( 1981 } 1, o 1 0,04 1,07 0,99 

Média total 1,08 o, 15 1, 35 1 1 17 

Coef. Var. o' 1 o - o ,21 0,14 



Oos resultados das Tabelas 5.3 e 5.4 podemos concluir que o modelo 

de Janssen é um ajuste muito bom para os dados experimentais, para 

a condição de carga e não adequado para a condiç~o de descarga. 

Tabela 5.4. Estatística da distribuição das press6es de descarga 

Kelaçao entre pressao expertmental e pressao 

de Janssen 

Referência Média Coef .Var. l Valor de Valor na pres-

I I pico são de pico 

Pieper - ( 1964 J 1. 20 I o. 19 1. 64 1,32 

1. ü3 

l 
0,21 1 '28 1 ,23 

Ki;n - ( 1959) * 1. 21 0,29 

I 
1. 65 1,65 

1 '35 
I 

0,35 1,92 1,76 
j 

1. 38 0,20 1,53 1,69 

Reimbert- ( 1976) 1. 62 l 0,81 6,46 0,89 

Nielsen - ( 1380} 1. 85 I o ,32" 2,54 2,54 

Platonov- (1959)* 1. 80 I 0,07 1. 93 1,93 

'i' 68 I o ,13 1,93 1,93 

) 2' 17 I o 1 11 2,33 2,33 

Hitchell- (1981) 1, 62 
I 
I 0,12 I .2.39 2,39 

Med1a total • ,b~ I u,~b <:,4o I ,l::l4 

Coef. Var. o. 20 I - 0,59 0,27 

us da elos de I"'Latonov e 1'-lm !oram ObttOOS de lurttztn \ I ::ltl..:l J. 

5.4.3. Variabilidade Devida a Conversão de Pressão para Efeitos de 

Carga. 

O maior efeito de carga ser considerado no projeto de silos 

circulares s~o a tração anelar e o momento ~ertical de flexão. R 

hipótese de uma relação linear entre pressão e efeitos de carga é 

razoável se a equivalente distribuiç~o de press~o é uma boa 

aproximação da ·~erdaoeira' distribuição de pressão. Entretanto, 

não existem estudos sobre o eíeito das diferenças no padrão da 

distribuição de pressões nos efeitos de carga. Na inexistência de 

dados, o valor do paràmetro (e>/CIN) é assumido ser o mesmo daquele' 

usado em modelos de cargas móveis para projetos de edifícios 

<Ellingwood et al, 1980J. 
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(Of/OIM) 10 VL 0,10 (5.22) 

Rs equaçfles (5.18), (5.20l, 

estimativas para (Q/QM): 

(5.21) e {5.22) d1o as seguintes 

- Para a condiçlo de carga: 

(Q/IJN) 1,06 V a 0,41 {5.231 

Para a condição de descarga: 

(QfGIN) 1,59 V o. 0,49 {5.24) 

R estimativa acima foi feita baseada no modelo analítico de 

distribuição de pressfles de Janssen. Entretanto, estimativas 

igualmente válidas podem ser feitas usando quaisquer outros modelos 

(por exemplo, ReimbertJ. 

5.4.4. Hétodo Alternativo de Estimativa da Variabilidade 

É possível obter uma estimativa do fator combinado CF/FNJ 

usando os seguintes passos: 

CPuiPNJ 

(a) Ajuste uma distribuiçlo de press6es do tipo Janssen para os 

dados experimentais usando K e ~ como parâmetros de ajuste. A 

estatística dos ajustes é a seguinte: 

- [ondiçlo de carregamento: K/KN 0,98 Vk O, OS 

).J{!JN 0,88 v~ o' 19 

- condiçlo de descarga: K/KN 1,30 VK 0,22 

p/J..IH 0,50 Vp 0,42 

(bJ Inclua a variabilidade •natural' em K e p devido às 

propriedades dos materiais armazenados. 

(cl Use a equação (5.17) para obter a variabilidade combinada. 
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Os cálculos est~o sumarizados na Tabela 5.5 para as condições de 

carga e descarga. ~s seguintes estimativas s~o obtidas: 

- Para a condiç3o de carga: {Q/QN) 1 '07 0,40 (5.25) 

- Para a condição de descarga: (Q{QN) 1 J 65 V o. 0,61 (5.261 

Tabela 5.5. Resumo da Estatística dos efeitos de carga em silos 

(método alternatiYol 

i Ca!'ga Descarga 

Z/U I Q/QN V o l.J/U,.. V a. 

1 ·, 'u '1 0,48 1 ''14 I 0 1 I 1 

z 1,05 0,41 1,57 0,65 i 
3 1 '07 0,39 1 J 67 0,60 l 

I 
4 1,09 0,37 I 1 • 76 

\ 

0,57 1 

5 1 1 11 0,35 1 183 0,54 

Média 1 I uI 0,40 1 1 b::J I U,bl 

~ comparação entre os resultados do primeiro ~etodo (equações 5.23 

e 5.24) mostram que as estimativas são quase idênticas para a 

condição de carga, mas são Levemente diferentes para a condição de 

descal'ga. 

Os resultados acima mostram que a variabilioace das cargas em silos 

é muito maior que a variabilidade das cargas ~oveis em construções 

e é da mesma ordem das cargas de vento. 

5.5. Discuss~es. 

'I 

5.5.1. Bases ~lternativas para Estimar Variabicidade. 

~s estimativas sobre variabilidade acima ::tadas são baseadas 

principalmente em dados experimentais dispon1•eis. Para casos onde 

os dados experimentais são inadequados, torna-se necessário basear 

as estimativas da variabilidade de modelos de Jrojeto simplificados 

(como o de Janssenl, em modelos teóricos de c~stribuiç~o de press~es 

mais complexos, porem mais precisos (como de Jenikel. Por 

exemplo, se a distribuiç~o de pressões i~stantânea de Jenike 

(Jenike e Johanson, 1968) é realistica, ent~o :La pode ser usada em 
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conjunto com os dados experimentais para estimar a variabilidade 

associada com o uso da equivalente distribuiç3o de pressaes de 

Janssen. Para estas aplicaç8es os seguintes pontos devem ser 

observados: 

\a) R carga de •mudança' do modelo de Jenike (Figura 5.4) 

(b) 

(c) 

considera altos mo•entos de traç~o anelar no ponto de 

transiç3~. Estes efeitos de 

considerados na equivalente 

Jans,sen, 

elástico; 

particularmente se 

carga nllo 

distribuiç~o 

é visado 

slo adequadamente 

de carga do tipo 

um projeto no regime 

o problema de (a J pode ser resolvido especificando uma 

equivalente carga concentrada no anel com a distribuição de 

carga para o projeto no regime elástico; 

Uma carga distribuída equivalente somente pode ser 

suficiente para um projeto de cargas últimas considerando que a 

adequada dutibilidade está presente, isto é, se o critério de 

ruptura não é sensitivo com o tipo de distribuição de carga. 

Os problemas acima estão correntemente sendo estudados., 

.=: 
iiil 

I 

~I 
~I 

Pow~4o I nst~6MCI do Tro nslç!ll EfttMI--: 
í Olstr•buiçlio do P~ lnatlintiinH dt Jtnih-:1' 

Luqor Gtlol'lllítrleo do Pleo dfl Pm16n-, ' 

,-OIItrlllulfl(lo .do 
i PrlmiÕoJanntn 

l~ 
Figura 5.4. 

l 
o o 

Distribuiç~o da pressão típica de Janssen e 

distribuiç~o da pressão instantânea de Jenike para 

condiç~es de descarga 



5.5.2. Rplicaçees dos Modelos Probabilisticos 

Os modelos probabilísticos acima fornecem um 

adicionais e modelos teóricos de carga 

incorporados. Os modelos fornecem os dados 

c~lculo de indice de segurança como uma 

segurança estrutural. 

meio no qual dados 

de silo podem ser 

necessários para o 

medida integral de 

Por exemplo, os dados da seç~o 3 podem ser usados para calcular os 

indices de segurança para silos projetados pela ~CI 313-77. Pode 

ser mostrado que para condiç~o de carregamento o índice de 

segurança é aproximadamente 3 e para a condição de descarga é 

aproximadamente 2. Para edifícios construidos com o mesmo critério 

estrutural tRCI 1977aí, o indice de segurança é aproximadamente 3 

para cargas móveis e aproximadamente 2 para cargas de vento 

(Ellingwood et al 1980). 

Os modelos s~o também relevantes para o problema de normalização de 

cargas em silos. Várias formas de normalizaç~o têm sido estudadas e 

comparadas usando os modelos acima. Fatores de cargas apropriados 

podem ser racionalmente derivados para qualquer nivel desejado ,de 

confiança. Este procedimento removerá muitas das 

correntes. 

arbitrariedades 

Para estes objetivos serem alcançados é necessário ter: 

(1) dados sobre as propriedades dos sólidos armazenados; 

<2J uma compilaç~o sistemática dos dados experimentais avaliáveis; 

(3J mais estudos sobre problemas de converter pressões em efeitos 

de carga incluindo o efeito dos métodos de cálculo. 

I 
1 

1' 
I 
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6. INFORMAÇõES R SEREM FORNECIDAS AO PROJETISTA E RO USUARIO -

OBJETIVOS E REQUISITOS. 

Muitos dos acidentes ocorridos em silos também s!o devidos à falta 

de definiç!o das responsabilidades e das restriç~es na utilizaçlo 

das unidades armazenadoras. Por exemplo, é muito comum projetar um 

silo para produtos granulares e, posteriormente, o usuário 

armazenar produtos pulverulentos no mesmo. R adoç~o destas 

informaç6es e responsabilidades devem ser escritas em um documento. 

Sugere-se para este item a adoçlo da norma britânica (8MH8}, pois 

é a que melhor apresenta estas informaçaes. 

6.1. Informações a Serem Fornecidas pelo Usuário. 

6.1.1. Objetivos. 

O usuário devera estipular seus objetivos para o silo 

requeridos, incluindo os seguintes fatores e outras 

além das possíveis mudanças no uso: 

{a) - armazenamento com descarga infrequente; 

{b) - armazenamento com descraga frequente e continua; 

(c) - descarga para transporte (rodovia ou ferrovia); 

(d) - descarga para processo ou empacotamento; 

ou silos 

relevantes, 

(e} - importância da descarga ser controlada e/ou com possíveis 

paradas. 

6.1.2. Responsabilidade do Projetista.· 

Deve ser de responsabilidade do projetista 

informaç~o a ele fornecida seja detalhada o 

perfeito projeto, e que a integridade do fluxo e 

assegurar que 

suficiente para 

da' e s t r u tu r a 

a 

o 

da 

sito será mantida sobre a variaç~o total das condiç3es de uso e 

propriedades dos materiais fornecidos pelo usuário, garantindo que 

as condiç3es de manutenção e operação colocadas no Manual de 

Operação e projeto CHOPl sejam observadas. 

6.1.3. Materiais a Serem Manipulados. 

O usuário deve indicar a natureza de todos os materiais a serem 
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armazenados no silo e deve, para cada material, fixar as umidades 

mínima e máxima, a distribuiç~o das dimensões das partículas mais 

grossas e mais finas, e as densidades mais alta e mais baixa do 

material armazenado bem como a indicaç~o de sua friabilidade. ~ 

menor densidade deve referir-se a qualquer das condiç6es de 

carregamento previstas. 

O fluxo e as pressões s~o altamente sensíveis as propriedades dos 

materiais, e o usuário deve aceitar a responsabilidade pelas 

consequências em qualquer mudança no uso, incluindo nos objetivos 

originais os subsequentes entendimentos com o projetista. 

t de responsabilidade do usuário fornecer também as 

informações ao projetista: 

Cal Área e altura disponível para a construção do silo; 

(b} Quantidade máxima de produto a ser armazenada; 

(c) Condições de carregamento e descarga indicando: 

- máxima razão de carregamento; 

- máxima e mínima vazões de descarga; 

seguintes 

se é para a descarga ser contínua e intermitente e o grau de 

controle necessário; 

os Limites de segregação permissíveis; 

o tipo de equipamento oe descarga a ser conectado com o silo; 

os perigos associados ao materiaL armazenado, como por 

exemplo, toxioade e prooriedades explosivas; 

proprieoades corrosivas do materiaL no estado seco e úmido; 

tendência de formação de revestimento de superfície devida, 

por exemplo. i traç~o eletrostitica ou fusão; 

temperatura máxima e m1nima da material a ser armazenado no 

silo; 

possível contaminação física ou biológica; 

probabilidade de ocorrência de vibrações de máquinas, tráfego 

ou dispositivos de descarga; 

instrumentos a serem coLocados no silo para medidas; 

se o silo, além ào armazenamento, será também usado para 

esfriar, secar, misturar ou outros processosj 

indicar qualquer esper:ência anterior com a armazenamento do 

material em questão. 
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6.2. Informaçaes a Serem Fornecidas pelo Projetista. 

8.2.1. Manual de Projeto e Operaç~o. 

O projetista do silo deverá fornecer ao usuário um manual contendo 

toda a informação necesssária para operaç~o eficiente e 3egura, e 

manutenç~o do sito. Este documento poderá ser menos detalhado para 

silos com pequenas dimensões (< 100m
5 de capacidade). 

Todas as informações fornecidas pelo usuario devem ser colocadas no 

manual. 

6.2.2. Projeto para a integridade do Fluxo. 

O projetista deverá indicar para que tipo de fluxo e para qual 

produto o silo foi projetado, e as condições de operaç~o e 

manutenção a serem observadas, com a finalidade de evitar 

dificuldades no fluxo. Isto deve incluir pelo menos o seguinte' 

- o produto ou produtos a serem armazenados; 

- se o projeto é baseado em testes de cisalhamento, os Limites dos 

ângulos efetivos de atrito interno e de atrito com a parede; 

- limites na distribuiçgo das dimensões das partículas; 

- limites na umidade (incluindo cotocaçgo de água) e umidade do ar; 

limites na densidaoe; 

- limites no temoo de armazenamento; 

limites na temperatura; 

limites no método e vazgo de carregamento; 

- Limites na vazão de descarga; 

- conexgo com o equipamento de descarga; 

tipo e modo de operaç~o de aditivos de fluxo, se houver; 

Limites na restrição de qualquer 

válvulas rotatórias; 

fluxo, 
I 

como registros ou 

- Limites nas mudanças da superfície interna das paredes do silo, 

previstas ou n~o (por exemplo a corros~o); 

- Limites na excentricidade de descarga; 

- quaisquer características que conduzam a deixar 

material no silo; 

características de segurança; 

resíduos do 

características especiais para o fluxo de produtos destinados á 
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alimentação humana. 

6.2.3. Projeto para a integridade da Estrutura 

Para integridade do projeto, o projetista devera 

menos o seguinte: 
especificar pelo 

o metoda ou métaaos usados na determinação aas pressões no silo; 

- quaisquer oresséles adicionais levadas em consideraç~o. como 
devidas a carregamento excêntrico, cargas dinâmicas, aditivas 

de descaga, etc ... ; 

- qualquer compensação para a pressão de expLosão; 

as 

quaisquer limites nas modificaçéles estruturais, tanto para o 

carregamento como para a descarga dos materiais; 

fatores de segurança utilizados, incluindo corrosão e abrasão se 

aplicáveis. 

6.2.4. ~cesso, Inspeção, Limpeza e Manutenção. 

o projetista devera indicar a manutenção r e que r ida para a 

estrutura, os métodos e frequência de inspeção, e o critério a ser 
aplicado. 

6.2.4.1. i=lcesso. 

Deve ser especificaoo no Manual de Projeto e Ooeraçilo (MPOJ que 
todos os silos devem ter oelo menos uma vez oor ano, uma inspeçgo 
externa e interna. 

Para este propósito deve haver acessos, incluindo escadas e, onde 
necessário, plataformas. ~s escadas e plataformas de acesso devem 
ser adequadamente fixadas na estrutura da si L a e deve-se ter 
atenção particular 

ou abóbadas de 
com relação à possibilidade de colapso de 

material. Ih portas de inspeção devem 

arcas 

ter 
dispositivos de fechamento com chaves. Na entrada do acesso para a 

limpeza, devem ser previstas pontor~de conex~a ~ara 

seguros ou para passarelas segurai a protetoras. 
outros pontos 
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6.2.4.2. Inspeç~o. 

Na inspeç~o deverlo ser verificadas a! paredes internas e externas, 

(avaliando qualquer corros~o. fissura, flambagem, etc ..• ), as 

condiçees do equipamento de carga e descarga, a existência de 

material que possa ter consolidado e, possivelmente, deteriorado 

nas partes do silo, e qualquer recalque ou danos na! fundaç~es ou 

colunas. Nos casos de pós perigosos, precisam ser verificadas as 

suas decompasiç~es nas várias partes do sistema e o próprio 

funcionamento de qualquer equipamento de controle dos mesmos. A 

inspeção deve também s!r feita nos equipamentos e acessórios de 

carga e descarga. 

6.2.4.3. Limpeza. 

Se o material a ser armazenado deteriora com o tempo, tendendo a 

grudar ou corroer as paredes, a parte interna do silo deve ser 

limpa em intervalos curtos o suficiente para prevenir cargas 

estruturais. A rotina para a limpeza deve ser especificada para o 

usuário, pelo projetista. 

6.2.4.4. Manutenç~o. 

t usual para uma boa manutenç~o, que ela .não seja realizada pelo 

mesmo pessoal que opera o equipamento. Deve haver um sistema formal 

para controlar a transferência da equipamento da operação para a 
I 

manutenção, isto é, permitir que o sistema funcione. Uma causa 

comum de explosões é o uso de soldas ou ferramentas 

lugares onde existem pós e~piasivos. para prevenir 

adotado um sistema formal que assegure que o lugar 

seu conteúdo tornado não inflamável, antes que este 

executado. 

6.2.5. Segurança. 

de corte 

isto deve 

seja limpo 

trabalho 

em 

ser 

ou 

seja 

a projetista deverá indicar as precauções de segurança a serem 

observadas,· de acordo com os seguintes cuidados: 

- explosões; 

escape de pós tóxicos ou nocivos; 

transbordamento; 
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acidentes com a pessoal de aperaç~a e manutenç3o; 

caagulaç3o da material 

colapso. 
seguida por movimenta destrutivo ou 
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7. ORIENT~Ç~ES NO PROJETO ESTRUTUR~L DE 51LOS. 

~a determinaç3o das pressões no silo, aten<;3o especial deve ser 

dada às condi<;ões estruturais de calculo e o modo associado de 

ruptura de estrutura do silo. 

O aumento das pressões em pequenas partes da estrutura tem sido 

sempre tratado como se elas se estendessem em toda a volta do silo, 

no mesmo nivei, o que e uma hipótese não conservadora e certamente 

conouz a interoretaç~es erradas das tensões induzída5 na estrutura. 

Uma importande distinção tambem precisa ser feita entre silos 

metálicos e sitas oe concreto armado, com relação à cesposi:a 

estrutural. Os silos de concreto armaoo s~c frequentemente a\tos, e 

seu projeta é conduzido por condições relativamente simples. Os 

si los metálicos, de todas as geometrias, têm formas estruturais 

mais variáveis pois o projetista tem condiçBes de alterá-las peta 

uso de anéis de rigidez, coLunas verticais, ligaç6es por atlas ou 

tooo, pLacas curvas cu paredes corrugadas e detalhes de suporte. 

?.; Silos de Concreto ~rmado. 

Os silos de concreto armado são, em geral, relativamente ~spessos 

(Rft ~ 25-60l. Como resultado, as paredes são solicitadas por 

grandes momentos originados por restrições de aooias e v~riações 

locais de carga. Uma segunda consequência disto, é que as paredes 

respondem ao material armazenado de uma maneira rígida. As pressões 

na parede s~o, então, similares àquelas exercidas 

reservatórios rígidos. 

nas paredes de 

O concreto tem pouca resistência à traç~o e, port'anto, aç1'5es de 

traç~o na pareae do silo devem ser resistidas pela armadura, 

podem ser esperadas grandes fissuras se isto n~o ocorrer. Estas 

fissuras podem ngo ter consequências catastróficas (figuras 7.1 e 

7.2), pois a estrutura de çasca@ muito redundante, e as fissuras 

somente reduzem a ri;idez de um mecanismo paralelo. fissuras 

também podem ser proouzidas por recalques diferenciais da 'unàação, 

mudanças bruscas de temperatura ao Longo do ano e retraçôes 

dependendo do ~recesso construtivo. 
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Figura 7.~. Fissuras em silos de concreto. 
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Figura 7.2. Fiss~ras em silos de concreto. 
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IH~m disso, u~a ruptura progressiva pode ser produzida por 

repetidas press3es altas do variável processo de fluxo, e fissuras 

são indesejáveis en silos usados para armazenar produtos que 

deterioram com a umidade, ou produtos que podem ter uma 

corrosiva na armadura. 

influencia 

No ano de 1880 ~e realizou na Suécia um estudo de todos os silos de 

concreto armado do país <Ravenet, 1883). Os resultados mostraram 

que 60\ apresentavam importantes fissuras e 10\ tinnam proolemas de 

~ntrada oe agua. 

~s tens8es de compressão atuantes em silos de concreto armado si!! o 

geralmente peauenes e facilmente resistidas pelo concreto. o tipo 

de ruotura das paredes de silos de concreto armado @usualmente por 

~secamente do aço (normalmente de modo dúctil dando bastantes 

av1sos de ruptura] ou por perda de vínculos, resultando em ruptura 

perto dos cantos ou ao Longo de parte da circunferência (não 

aúctil, resultando em colapso catastrófica), figures 7.3 e 7.4. 

~:gura 7.3. Colapso de silo de concreto. 
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Figura 7.4. Colapso de silo de c:ncreto. 

iJevido às fissuras mudarem a dgide:z dos diferentes 

caminhos das cargas na estrutura de concreto, :s silos de concreto 

geralmente responoem de um modo que correspono~ às hipóteses de 

projeto. Portanto, o projeto tradicional é :eito calculando a 

armadura circunierencial para resistir às tensões de memorana ou 

anelares, supondo cada seção da altura do silo como um anel. ~s 

tensões de membrana de compressão oriundas das :orças de atrito são 

íacilmente resistidas pela compressão no ::oncreto. 

modificaçaes oeste procedimento de projeto para permitir 

excêntrica {5afarian,198Sl recomendam que a ar~aaura seja 

em duas camadas, para resistir os ":!Omentos 

circuníerenciais. :eç13es horizontais da p~reoe do 

solicitadas por comoressão, e s~o menos 

flex~o. Esta oode ser uma raz~o da pouca atençã~ que é 

Recentes 

descarga 

disposta 

fletores 

silo sí!o 

de 

dada aos 

momentos fletores verticals ou resistência íle:d!o. Como 

consequência, a estrutura tende a desenvolver pequenas trincas 
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horizontais, e transmite sua carga para a aç~o de anel, como foi 

previsto no cálculo. 

Estes momentos podem ser calculados da seguinte maneira CSafarian, 

1985): 

Consideremos que o diàmetro do fluxo de conouto seja 01 (figura 

7.5). O silo tem, ao longo da circunferência, uma pressJo P2 maior 

que a press~o P~ no interior do conduto de descarga. 

FI 

o I I 
i ...,_ 
I 

' ID " ' 
t 

-r.: I 
/ \ 

\ o,, o 
fOI j \ 

t F 
0,25 0,50 

O valor máximo da press~o Pt, considerando um valor do coeficiente 

de sobrepress~o igual a 2 (já que a massa está em mbvimentoJ vale: 

Pt Z.y.Ot/4. tanC<;bvl ( 1 ) 

O valor da press3o referente ao resto da massa que se encontra em 

repouso vale : 

Pz y,0/4. tanC.P..,J C:ZJ 



Sendo: Pt. 

P2 

press~o dinâmica no conduto de diâMetro Dt em Kg/m2. 

presslo estática no silo de diâmetro O em Kg/ma. 

r densidade em Kg/ma. 

~ ângulo de atrito entre o produto armazenado e a parede 

em graus. 

Pt- P2 • 2.y.Dt/4.tan(~} - y.0/4.tan<~J 

• Cy.D/4.tan(~JJ.(2.D~ID- 11 

O valor da força F é: 

F 

F é máxima para Dt/0 0.25 

F O para Dt/D:z • 0.5 

Se supomos que o valor da força F se concentra em um ponto, o 

momento vaie: 

H F.0/2 

O momento máximo valerá: 

- O .125.y. 09 18. tan(4>vl 

Em geral, o momento máximo vale: 

Hm""' - O. 125. F. D 

O momento mínimo: 

+ 0.090.F.D 

Devem-se, portanto, colocar armaduras complementares 

permitam resistir estes momentos e que se somar~o às 

previstas para suportar os esforços de traç~o pura. 

que nos 

armaduras 
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Nas figuras 7.6 e 7.7 , podemos ver duas instalaç~es em concreto 

armado moldado em Loco e pré-moldado. 

f:~'-?:4 
('rj,_ . 

i·· 

., 

. j 

I I • 

• , l't--- . 
I 4 

Figura 7.6. Silo de concreto armado - moldado em loco. 

Figura 7.7. Silo de concreto armado - pré-moldado. 



Os tipos de ruptura e procedimentos de cálculo têm conduzido as 

regras para o cálculo das pressões na parede eM silos de concreto, 

com !nfase: 

a} à máxima press=o normal uniforme e à envoltória destas 

pressões: 

bJ às pressões em silos altos, maioria dos silos de concreto e, 

em parte, devido a diferença mais significativa, neste caso, entre 

a máxima press~o normal e as pressões de carregamento; 

c) momentos fletores circunferenciais induzidos 

que variam ao Longo da circunferência: 

por pressões 

Os traoalhu~ de pesouisa nas últimas duas décaoas sobre pressões em 

silos têm seguido amolamente esta ênfase. 

7.2. 

7.2.1. Silos Cilíndricos. 

t menos fácil fazer recomendações sobre silos metálicos do que 

sobre silos de concreto devido à variabilidade de parâmetros já 

mencionada. Entretanto, a mesma estratégia de cálculo para silos 

de conc~eto mencionada n~o pode ser aplicada devido à consideração 

preponderante ser geralmente ruptura por flambagem {Rotter,1985). 

Os silos metálicos s~o, 

(250<Rlt<ZOOOJ. Cascas 

usualmente, fin•s estruturas em casca 

finas são estruturas eficientes, 

transmitindo suas cargas predominantemente por tensBes no plano ou 

membrana. Sitos metálicos, geralmente, responoem flexivelmente ás 

altas e localizadas pressões do produto armaz1nado. Como as altas 

pressões observadas em ensaios durante a descarga podem ser 

relacionadas ~ rigidez das paredes, os silos metálicos nlo precisam 

ter o grande coeíiciente de sobrepresslo usado para silos de 

concreto. Pesquisas neste campo ainda estão em um relativo estágio 

preliminar. 

Quando parte do silo metálico é solicitada à traç~o biaxial (como 

nas tremonhasl, a oarede se comporta de uma maneira dútil, e um 

completa mecanismo olástico precisa se desenvoLver antes da ruptura. 

Elevada! pressões localizadas na parede slo então redistribuídas 
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ant~s que ocorreu~ colapso ~struturel. 

Entretanto, quando a par~de é solicitada por tensftes de compresslo, 

em pelo menos uma direçlo, torna-se propícia a ruptura por 

flambagem. Em silos cilindricos, sem colunas, solicitados pelas 

tipícas distribuiçees de Janssen, Walker ou Jenike, é fácil mostrar 

que a ruptura como uma consequincia de excessivas pressees internas 

é sámente o modo determinante perto do topo do silo. Rlém disso, a 

espessura da parede nesta regUlo é geralmente contr-o~a por 

detalhes construtivos que impeem uma espessura minima de parede. 

Para a maioria das paredes do silo, a flambagem sob compress3o 

axial tende a ser predominante da espessura das paredes. 

Como a flambagem por compresslo axial n3o é usualmente um modo de 

ruptura frágil, a maior tenslo de compresslo local precisa ser 

encontrada. Quando as pressftes na parede estio em padr3o simples de 

eixo 5Ímétrico (constante ao longo da circunferincia a um certo 

nívell, essas compress6es axiais slo somente devidas ao atrito com 

a parede, superposiç!o de cargas e condiçees desiguais de apoios. 

Ignorando a última condiçlo {usualmente nlo considerada no 

cálculo), a força de arrastro de atrito do produto granular sobre a 

parede é a principal consideraç3o de cálculo. R preocupaç~o com 

press6es normais de pico na mudança , nas teorias de ~alters (1973) 

e Jenike et al (1973), consequentemente tendem a enfatizar os 

aspectos errados das cargas nas paredes de silos metálicos. A 

carência de rupturas por fraturas em silos metálicos em ~erviço 

enfatizam esta observaçlo. 

R resistência de uma casca cilíndrica em flambagem sob compressio 

axial é aumentada substancialmente quando a casca é pressurizada 

internamente: quanto maior a press3o, maior se torna a resistência. 

O calculista, que desejar utilizar esta vantagem na resistência 

precisa estimar a menor presslo interna que pode existir com a 

compress!o axial na parede. Embora este fato seja reconhecido na 

Norma Alem! CDIN 10551, ele tem recebido muito pouca atençlo dos 

teóricos e experimentadores em press6es em silos, que têm 

principalmente tentado definir as press3es máximas na parede. 

~ segunda causa de compressgo axial que conduz à ruptura por 

flambagem em silos metálicos cilindricos é das press3es que 
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variam ao longo da circunferêncià e• certa altura, figura 7.8 R 

distribuiç!o de press6es desse tipo é normalmente associada pelo 

calculista por descarga excêntrica (Jenike, 19671, mas pode tambétn 

ser devida à variaç!o ao acaso 

s!o especificadas na Norma 

das press6es durante a descarga, e 

Rleml CDIN 10SS>.Nio é suficiente 

calcular o silo para ter resistência adequada à traçlo 

circunferenc.ial 

s imu l taneamen te 

para suportar a 

em todos os pontos: 

maior 

isto 

presslo 

assume o 

esperada 

tipo de 

carregamento errado e implica na induçlo de cotnoress3es axiais. 

Figura 7.8.Flambagem em silos metálicos cilíndricos. 

Jenike (1967} faz um estudo onde determina o raio critico de um 

silo metálico de chapa lisa em funç~o da espessura da parede com a 

suposiçlo da solicitaç~o de descarga excêntrica. O valor encontrado 

para o raio critico é: 

Sendo: R crüico = r a i o c r i t i c o do s i L o . 

~ coeficiente de trabalho do aço na parede do silo. 

w densidade do produto armazenaco. 

t espessura da parede do silo. 

R raio do silo. 

v coeficiente de poisson 
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~ lngulo de atrito do produto armazenado com a 

parede. 

Simplificadamente, com um tipo de carga local, • casca se comporta 

como se ela consistisse somente de um painel curvo com largura 

igual à largura da circunferência de aplicaçlo da carga, mas com un 

comprimento igual à altura do silo. No topo do silo há um anel de 

rigidez, o painel atua como uma viga em balanço apoiada, mas onde o 

topo é livre, há a tendência de deformar para forada circunferência 

e a resposta é como uma viga em balanço simples. 

Este modelo é supersimplificado, mas serve para ilustrar porque 

grandes tens~es de compresslo aparecem perto da base do silo por 

concentraçees locais de presslo (figura 7.9). ~s tensees axiais 

slo totalmente sensíveis à forma da presslo localizada: se ela é 

retangular ou na forma de uma saliência circular, induzem 

àdeformaç6es locais para fora da circunferência . Estas deformaç6es 

pré-flambagem podem reduzir a resistência à flambagem da parede de 

maneira similar às imperfeiç6es geométricas. 

i 
! .. 
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ai TENSÕ!S VEttnCAIS NA Nfii!O€ PttOXIIIIA 
A I!IASE 00 SILO 

Figura 7.9. [oncentraçees locais de press3o. 
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Outra important@ característica d• silos m@tâlicos deve ser notado. 

Silos metilicos cilíndricos s~o frequentemente @Struturas baixas 

com relaç~o altura/diâmetro entre 0.5 e 2.0. Para @Stas estruturas 

a relaçlo entre as press8es horizontais @ verticais CKl, no 

produto armazenado é de fundamental importância. O uso de K 0.4 

para todos os materiais armazenados (Jenike et al, 1973) pode ser 

justificado para células altas onde K tem pequeno efeito, mas em 

silos baixos é necessária maior precis~o. Rlém disso, a variaç~o de 

press8es perto do primeiro contacto do sólido armazenado com a 

parede, afeta significativamente o cálculo, mas n~o é bem tratado 

na maioria das press8es em silos. Também tem sido mostrado CRotter, 

1983) que carregamento excêntrico de silos baixos é muitas vezes o 

controlador do caso de carga, mas poucos dados experimentais s~o 

avaliáveis no resultado das press8es nas paredes ([alil, 1987). 

Os modos de ruptura acima mencionados indicam que as recomendaç8es 

para o cálculo das press8es na parede em silos metálicos devem 

enfatizar: 

a) as máximas forças acumulativas de atrito nas paredes; 

bl a mínima press~o normal coexistente (junto com a máxima 

força de atrito na parede); 

c) as press8es em silos baixos sob carregamento concêntrico 

e excêntrico; 

d) as reduções de carga provenientes da flexibilidade 

estrutural; 

e) a grandeza e a forma precisa do aumento ou diminuiç~o 

das press8es localizadas na parede das células. 

Quando estes pontos s~o comparados com os pontos correspondentes 

relativos aos silos de concreto, fica claro que s~o necessárias 

regras completamente diferentes para estes dois tipos de 

estruturas. Os trabalhos de pesquisa nas últimas duas décadas em 

press~o nas paredes dos silos tem, infortunadamente, dado pouca 

atenç~o para a maioria destes pontos. 

7.2.2 Silos Quadrados. 

Os silos metálicos quadrados lRavenet, 1978) s~o normalmente do 

tipo multicelular (figura 7.10), de tal modo que existe uma 
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lnteraçla entre as c~lulas e toda a conjunta incluindo a fundaçla, 

devendo ser estudadas ca•a um elemento que se vt sub•etida a cargas 

locais que produzem deslaca•entas elisticas, afetando o resta da 

estrutura. 

Figura 7.10. Silos metálicos quadrados multicelulares. 

Nas fundaç~es ocorrem recalques diferenciais que afetam o re!to da 

estrutura mediante esforços de traç!o e momento nos nós dos 

engastamentos. 

O silo metálico quadrado se constrói com paredes relatiJamente 

delgadas, em relaç~o a espessura, e corrugadas para aumentar sua 

resistência à ftex~o e nós de ligaç~es rígidos que absorvem os 

momentos de engastamento. ~~ press~es laterais de carregamento e 

sobrepress~es de descarga, quer sejam uniformes ou excêntricas, s3o 

absorvidas pelas paredes à flex3a, produzindo 'momentos nos 

engastamentos que slo variáveis em funç~o da variaç~o das press~es 

e que produzir~o deslocamentos infinitesimais que a in~rcia da 

estrutura absorverá. 

Estas instalaç~es se construíam inicialmente com tubos de descarga 

estático para evitar sobrepressaes de descarga. Na 

7.11 pode-se ver uma célula avariada em fase de reparaç!o com 

de descarga estático perfurado e situado junto a parede. 

figura 

tubo 
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Figura 7 .11. Si lo com tubo d·e· descarga estático. 

~ colocaç~o de tirantes interiores para reduzir o v~o da parede 

(figura 7.12), é válida para o armazenamento de produtos 

granulares, mas pode ser muito perigoso para o armazenamento de 

produtos pulverulentos coesivos, tal como pode-se ver na figura 

7.13. 

Figura 7.12. Silos com tirantes internos. 
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Figura 7.13. Silo com tirantes internos deformados. 

Silos construídos com espessuras de parede insuficientes e 

destinados ao armazenamento de produtos granulares podem apresentar 

deformaç6es ao longo da parede, figura 7.14. Se s!o armazenados 

produtos pulverulentos coesivos, a deformaç!o da parede é pontual e 

devida à caida de abóbadas . Rs caídas de abóbadas em silos com 

altura superior à 15 metros podem originar deformaç5es na parte 

baixa, para fora, e deformaçffes por depressffes na parte alta do 

silo, para dentro ([alil,19821, figuras 7.15 e 7.16. 

Figura 7.14. Deformaç5es em silos metálicos. 
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Figura 7.15. Deformaç~es e~ silos metálicos. 

Figura 7. 16. Deformaç~es em silos metálicos. 
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7.3. Silos de Madeira. 

Os silos de •adaira slo geral•ante estruturas de ar•azena•ento de 

pequena capacidade (se COMparados com silos de concreto e 

••tillcos), normalMente construidos eM fazendas co• a finalidade da 

soluçlo para o armazenaMento da produçlo do pequeno agricultor. 

Considerando as atividades docentes e de pesquisa do autor na área 

de madeiras e de estruturas de madeira, foram até o momento 

desenvolvidos dois trabalhos a nível de mestrado em silos de 

madeira (Calil, 1878 e Vu, 1987). 

Rs soluç5es estruturais dos trabalhos apresentados foram bastante 

diferentes entre si, sendo o·priritei"ro ((alil, 1978) de geometria 

cilindrica, paredes formadas de labuas verticais, encaixe macho e 

femea, usadas como elemento de vedaçlo e responsável pela 

resist~ncia á compresslo das cargas de atrito na parede; e anéis de 

madeira como elementos de resistência à traç!o e rigidez 

transversal para os efeitos de vento e ovallzaç8es decorrentes de 

problemas na excentricidade no fluxo de descarga, figura 7.17. 

---------·-. ····-
figura 7.17. Silos de madeira maçisa. 
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O segundo trabalho (Vaz, 1987) f41 realizado co• chapas de madeira 

compensada, geometria hexagonal, sendo as paredes calculadas a 

partir de um esquema est1utural especialmente 

silos poligonais, onde, as chapas compensadas, 

desenvolvido 

cons i.de r a das 

para 

como 

material plano e ortotrópico, ficaram submetidas simultaneamente à 

esforços de flexlo (açlo de placa) e de traçlo (açlo 

figura 7.18. 
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Rmbos os silos estudados foram do tipo vertical elevado e com 

tremonhas de descarga. 

7.4. Conctus~es. 

Pelo exposto é muito importante definir inicialmente o tipo de 

instalaçla, cilíndrica ou quadrada, metálica ou de concreto, já que 

desta escolha depende o cálculo a realizar levando em conta os 

momentos fletores, efeitos de ovalizaç!o, flambagem, etc ... 

t muito importante definir também a relaç3o altura-lado do silo e 

as características mais gerais do produto a armazenar para poder 

estabelecer hipóteses de cálculo corretas que permitam executar uma 

construçlo segura e econômica de· acordo com as recomendaç6es 

existentes. 
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8.RECOHENDRÇ~ES PRRR O PROJETO DE FLUXO E DAS CARGAS EH SILOS 

VERTICAIS. 

Da análise teórica e experimental realizada, pode·se notar que as 

cargas em silos devidas ao produto armazenado slo variáveis 

espacialmente e temporariamente e, portanto, nlo podem ser 

calculadas com certeza absoluta. Todas as teorias existentes em 

silos falham nesta consideração, pois todos os parâmetros 

relevantes e mesmo aqueles que podem ser considerados com certeza 

absoluta slo sujeitos à variações. 

Ensaios em silos reais mostram que as cargas de armazenamento podem 

ser distribuídas assimetricamente e que as cargas de fluxo slo 

sujeitas a grandes flutuações. Nenhum desses fenômenos tem sido 

adequadamente considerado nas teorias de cargas em silos. 

Apesar deste fato ser conhecido e réconhecido a nível mundial, 

existem até o momento muito poucos dAdos estatísticos das medidas 

da variabilidade das cargas e da confiança na prediç3o do fluxo de 

massa. Q maioria dos grupos de estudos dos códigos internacionais 

tem indicado para a avaliaç~o das sobrepress6es de descarga 

coeficientes de majoração das cargas de carregaftento baseados em 

experiências com o armazenamento de produtos conhecidos e 

resultados analisados através de ruínas e deformações em silos 

reais. 

Como pode ser observado do estudo realizado, a prática de alguns 

códigos é recente, pois a maioria deles é de ~u~licaç~o recente e 

de primeira ediç~o (BMHB-1S85, QUSTRALlR-1S86,riP/ISO-em execuç3o). 

Existem também, na maioria deles, muitas restrições em seu uso, 

como por exemplo serem válidos somente para silos de concreto (QCI 

e SNBRTI>, somente para silos altos COIN 1055 e SNBRTll, somente 

para materiais sem coes~o. etc ... 

R proposta para o projeto de fluxo e das cargas em silos verticais 

é baseada nas normas internacionais, tentando aoroveitar o melhor 

de cada norma, resguardando as experiências praticas na 

das mesmas dentro das responsabilidades de cada item 

Para tal, s~o propostas as seguintes recomendaç~es: 

utilizaç3o 

do projeto. 
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8.1. ~nálise das Características do Material a ser ~r•azenado. 

~ primeira decislo a to~ar é se o material é obvia•ente de fluxo 

livre ou nlo. U• sólido particular deve ser· design•do co~o de fluxo 

livre e em uso prévio em armazenamento em silo e descarga por 

gravidade (sem aditivos de descarga} se nunca ~ostrou quaisquer 

proble~as de fluxo ou se nlo mais que 3\ do peso das p•rtículas te~ 

um diâmetro menor que ZSO um. Observe-se, entretanto, que u~idade 

ou outros liquidas acima de um certo limite, incluindo condensaçlo 

de umidade, mudanças na superfície devidas à mudanças de 

temperatura, química, biológica ou cristalográfica (ver capítulo 

2J, ou paradas do movimento das partículas ou impacto, podem causar 

coeslo em um sólido normal de fluxo livre. 

8.2. Tipo de Fluxo. 

~ segunda decislo é se é desejado fluxo de massa ou fluxo de funil. 

Vantagens e desvantagens dos dois tipos de fluxo slo encontradas no 

capitulo 3. t importante tomar uma decislo clara, jã que o fluxo 

na regilo de contorno entre massa e ~unil é muitas vezes instãvel e 

deve ser evitado. Rlém disso, as pressões para fluxo de massa e de 

funil slo diferentes. 

8.3. Determinação das Propriedades dos Materiais ~rmazenados. 

Para um material de fluxo livre, 

ângulo de atrito com a parede, ou, 

é somente necessário 

para alguns materiais, 

uma limitada variação de umidade e outras propriedades e, 

aproximadamente, de tabelas fornecidas pelas normas, ou, 

obter o 
I 

dentro de 

somente 

o que é 

preferível em todos os casos, de testes no materialem estudo. Para 

mater(ais que não slo de fluxo livre, os aparelhos de cisalhamento 

são usualmente necessários como descritos no capítulo Z; observe-se 

particularmente a importância de tomar amostras representativas do 

material. Se já slo disponíveis resultados de ensaios 

materiais com mesmas características, entlo estes podem ser 

para 

usados 

com a adequada amplitude de variaçlo entre os valores superiores e 

inferiores. 

observados 

Entretanto, os fatores modificantes 

em todos os casos e tanto o fator do 

devem ser 

tempo de 

armazenamento como qualquer outra conhecida mudança no 

armazenamento devem sempre ser especificados. 
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8.4. Deter~inaç~o da Forma da Tre~onha. 

O fluxo de massa requer sempre uma tre~onha. O ãngulo de inclinação 

das paredes da tremonha deve ser determinado co~o descrito no 

capítulo 3. Para fluxo de funil não é necessário u~a tremonha 

materiais de fluxo livre, embora 

co~pleta descarga por gravidade. 

a mesma 

Silos de 

seja 

fundo 

necessária 

plano podem 

para 

para 

ser 

esvaziados por meio de elementos mecãnicos de descarga como, por 

exemplo, roscas sem fim. Se o silo já existe ou está fora do 

projeto padrlo, então ocorre que a inclinaçlo da tremonha e sua 

superfície fornecem um tipo de fluxo que nlo é nem de massa e nem 

de funil. Nestes casos, para evitar 

fluxo, será necessário: 

comportamentos instáveis de 

a) fazer as paredes da tremonha mais rugosas; ou 

b) fazê-las mais lisas; ou 

c) usar vibração ou outros métodos que têm o efeito de reduzir 

o atrito da parede da tremonha. 

8.5. Dimensão da ~bertura de Descarga do Fundo. 

Para materiais de fluxo livre, a dimensão da boca de descarga é 

determinada pela razão de descarga desejada ou pelas considerações 

de interface com o equipamento de descarga, evitando também o 

entravamento das partículas. Para fluxo de massa e fluxo de funil, 

com materiais que não são de fluxo Livre, a dimensão mínima da 

abertura de descarga para fluxo estável é determinada com descrita 

no capítulo 3. Se, em último caso, a abertura de descarga 

necessária é muito grande, isto é' produzindo uma vazão muito 

grande ou não conectando satisfatoriamente com os equipamentos de 

então o fluxo descarga, e o espaço adicional é disponível, 

expandido deve ser considerado. 

8.6. ~ditivos de Descarga. 

Se a dimensão da abertura de descarga necessaria para garantir 

fluxo de massa ou fluxo de funil for muito grande para conectar com 

equipamentos de descarga ou der vazão muito grande de descarga, 

então uma pequena abertura com aditivos de descarga deve ser 

considerada.Estes podem também ser utilizados para promover o fluxo 
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em silos existentes ou silos padrXo,· onde de outro modo teria 

problemas de fluxo. Entretanto, seu possivel efeito nas pressões na 

parede deve ser sempre levado em consideração. 

8.7. Controle da vazio. 

Se é desejada a descarga livre, de fluxo podem ser 

obtidas do capitulo 3. Para outros materiais que nXo slo de fluxo 

livre, restrições na vazio de descarga abaixo daquelas obtidas com 

a mínima abertura de descarga, como indicadas acima, não slo 

possíveissem criar problemas de fluxo, a menos que seja utilizado 

um aditivo de descarga. Se slo usados equipamentos de descarga, é 

importante assegurar que eles nlo criem problemas no fluxo. ~tençlo 

especial deve lambem ser dada a quaisquer características do efeito 

"inundação' do material (ver capítulo 3J. 

8.8. Pressões no silo. 

Para o cálculo das pressões em silos altos, sugere-se a adoção da 

norma DIN 1055, 1987, pois um dos itens de maior 

responsabilidade, e esta norma foi completamente reformulada de sua 

antiga versão 

utilização da 

de 1964, em vista de experiências práticas na 

mesma, baseadas em acidentes em silos reais. 

descarga Os cálculos devem ser feitos para condições de 

paralela (corpo do silo) e para a condição de carregamento na 
I 

tremonha (para fluxo de massa ou fluxo de funil ou para ambos e 

isto pode acontecer, mas note a importância de evitar as regiões de 

contorno) e escolher o valor máximo em cada caso. 

Para o cálculo das pressões em silos baixos, 

norma australiana, pois a norma aleml nlo 

sugere-se a adoção da 

é váliHa para silos 

baixos, e a norma australiana é a que tem a maior experiência e um 

grupo de pesquisa específico em silos baixos (normalmente silos 

metálicos de relação altura/Lado ou diâmetro < 1.0). 

Considerações especiais devem ser feitas para pressão de ar ou 

vácuo, por exemplo, em sistemas pneumáticos 

Particular atenção deve também ser dada para os 

de transporte. 

possíveis efeitos 

de cargas instáveis e dinâmicas, e para condições de carregamento e 
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descarga excêntricos. Se houver saídas múltiplas, as pressões 

excêntricas deveria ser consideradas. Se houver qualquer perigo de 

exploslo e o silo tiver janelas da saída de ar para explosão, entlo 

esta pressão do ar considerada deve ser adicionada nas pressões das 

paredes a ser calculadas. 

6.9. Projeto Estrutural. 

Silos metálicos e de concreto devem ser analisados separadamente 

silo diferirem devido aos aspectos críticos de carregamento do 

marcadamente. Outros materiais estruturais devem ser 

como sendo silos flexiveis de parede fina ou silos 

parede espessa. Deve-se analisar e entenoer o 

classificados 

rígidos de 

efeito do 

carregamento na estrutura, nlo apenas na distribuíçlo das tensões 

induzidas, mas também o critério 

correspondentes de colapso. 

apropriado oe ruptura e modos 

6.10. Segurança. 

t essencial que todo o capítulo 6 seja Lido cuidadosamente e que o 

usuário forneça, e o orojetista tenha certeza do obtido, de todas 

as informações sobre os perigos em toxidez, exoLoslo, 

materiais a serem armazenados. 

e te ... , dos 

8.11. Manual de Projeto e Operaçlo. 

t importante que o Manual de Projeto e Operação CMPOJ seja 

fornecido para o usuário (ver capitulo 6). O siLo é um perigo em 

potencial e muitas vezes uma parte vitaL do esquema de 

processamento (no sentido que quando o fluxo pára 

pode parar) e deve ser operado com cuidado e 

limites de projeto não sendo excedidos sem uma 

mesmo. 

8.12. Requisitos Especiais. 

o processamento 

atençlo, com os 

reavaliação do 

Estes requisitos devem ser considerados em um estágio anterior, 

incluindo limites na segregação, formação de arcos e outros fatores 

mencionados no capítulo 2. 
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8.13. Projetos Usando Computador. 

Para o procedimento do uso de computadores para o projeto de fluxo 

e das cargas em silos s3o apresentados os diagramas 8.13.1. e 
8.13.2. 
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e altura/diâmetro ou lado . 1,0 
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9. PERSPECTIVRS PRRR RS NOVRS PESQUISRS. 

Para um avanço tecnocientifico na área de silos, as novas 

pesquisas devem enfatizar os seguintes aspectos: 

- R base fundamental das regras das especificações precisa ser de 

observações experimentais. Rs teorias existentes de pressões em 

silos têm sido conduzidas a adotar hipóteses que desviam a atenção 

dos aspectos vitais das cargas em silos. 

Os ensaios que formam a base precisam ser cuidadosamente 

conduzidos com células de 

continuamente monitoradas. 

pressões rígidas, pouco espaçadas 

de testes 

e 

Um programa compreensivo 

controle de material precisa acompanhar cada teste 

tanto as medidas tradicionais das proprieoades 

adicionais como o módulo de elasticidade e o 

Poisson, e o efeito da orientação das partículas nas 

t importante evitar formas imperfeitas do silo 

observar o tipo de fluxo do solido armazenado. 

de 

para explorar 

como itens 

coeficiente de 

propriedades. 

experimental e 

- Observações experimentais especificas são tamcem necessárias da 

mínima pressão normal no cilindro, da máxima força 

desenvolvida na parede durante o fluxo e da mínima pressão 

na transição em fluxo de massa durante o fluxo. 

vertical 

atuando 

- Rs observações experimentais devem ser sujeitas 

estatísticos, determinando a probaoilidade oe 

a tratamentos 

ocorrência de 

quaLquer pressão, e estabelecendo a forma e grandeza de pontos 

Locais de elevada pressão. Os gradientes de ;:~ressão devem ser 

reconhecidos como altamente significativos. 

- Rs regras de normalização devem ter um fundamento estatístico 

próprio comparável com aquelas correntemente encontradas para a 

~aioria de outras definições de 

cargas normalizadas não precisam 

carregamento Je estruturas. Rs 

ter a mesma forma 

medidas, mas precisam produzi~ um efeito comparauel 

seguindo a análise estrutural. 

na 

das cargas 

estrutura, 
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