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1. RESUMO 

Este trabalho estuda o inovador método construtivo de um silo composto por 

uma lateral em corpo cilíndrico com cobertura em casca hemisférica (domo) e o seu 

comportamento estrutural. O sucesso deste método construtivo depende 

principalmente de uma forma plástica especial, da aplicação da espuma de 

poliuretano e da projeção do concreto. Apesar de oferecer diversas vantagens, tal 

tecnologia ainda não foi empregada no Brasil. 

2. INTRODUÇÃO 

 Para FREITAS (2001), silo é o nome genérico para todos os tipos de 

construção para armazenamento de produtos granulares ou pulverulentos; 

geralmente é equipado com dispositivos de descarga e capaz de ser esvaziado por 

gravidade, preferencialmente, ou através de meios mecânicos ou pneumáticos.  

Apesar de, ao longo dos anos, o Brasil apresentar um aumento contínuo na 

produção e no estoque de grãos, a partir dos anos 2000, a capacidade estática de 

armazenamento não conseguiu acompanhar esse aumento, deixando assim um 

déficit em seu estoque. Para suprir a demanda de armazenagem no Porto de 

Santos, que segundo CODESP (2018), possui uma área total de armazéns 

horizontais e silos igual a 499.710 m², é necessário que a ocupação da área 

portuária seja mais eficiente.  

No presente trabalho, será estudado o comportamento de um silo de esbeltez 

intermediária composto por uma lateral em corpo cilíndrico com cobertura em casca 

hemisférica (domo).  

3. OBJETIVOS 

Estudar a tecnologia empregada no método construtivo de um silo em domo 

monolítico. Fazer o dimensionamento estrutural de um silo em domo e verificar a sua 

aplicação no Porto de Santos, aferindo a viabilidade, o custo e a eficiência em 

relação aos armazéns atualmente existentes. 

4.  METODOLOGIA   

 Para estudar o comportamento da estrutura foi realizada sua modelagem 

utilizando o programa de elementos finitos SAP2000. Já que esse software não 

possui ferramentas para gerar a pressão dos grãos na estrutura, essas foram 

calculadas e inseridas como dados de entrada para que o programa determine os 



esforços. O método de cálculo que leva à maior segurança da estrutura é o proposto 

pela norma europeia EN-1991-4-2006, que serviu como referência normativa para 

este trabalho. 

 No SAP2000, o modelo foi produzido com uma ferramenta simples de criação, 

definindo a malha dentro do próprio programa. A discretização do modelo foi feita 

utilizando elementos finitos de casca retangulares e esse foi submetido a uma 

análise estática equivalente para avaliação dos esforços na estrutura de concreto. 

 Buscando realizar as comparações desejadas, foram utilizados dois projetos. 

O projeto existente de um silo em domo, adaptado para se adequar as necessidades 

da análise e limitações computacionais, e um projeto de armazém convencional no 

Porto de Santos. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Tendo em vista o melhoramento da capacidade de armazenagem estática no 

Porto de Santos, este estudo pretende analisar a substituição da estrutura existente, 

um armazém datado do início do século XX pelo silo em domo, nunca utilizado no 

Brasil. Esta tecnologia desenvolvida em meados do século passado, promete 

oferecer um aumento de aproximadamente 60% na capacidade de armazenagem 

com um custo semelhante ao de um armazém convencional moderno. 

Na mesma área da construção existente, serão implantados 5 (cinco) silos em 

domo de 36 metros de diâmetro por 43 metros de altura compostos de um corpo 

cilíndrico e topo semiesférico. Cada um tem capacidade de 30 mil toneladas de 

armazenagem resultando em um total de 150 mil toneladas de capacidade. 

O método construtivo é outro diferencial do projeto. O método abordado neste 

trabalho consiste em inflar e estabilizar uma película (forma plástica) que dará 

formato a estrutura. Em seguida, será pulverizada uma espuma de poliuretano em 

seu interior, para que sejam iniciados o procedimento de disposição das armaduras 

de aço e o lançamento do concreto projetado até a construção total de sua estrutura.  

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

Através da norma EN-1991-4-2006, foram calculadas as pressões na parede 

vertical e no fundo do silo ao longo de toda a sua profundidade. As maiores 

pressões ocorrem na cota de fundo do silo. Essas pressões, em conjunto com as 

cargas de vento e dos equipamentos, serão inseridas no programa SAP2000 para a 

conclusão da análise dos esforços nessa estrutura.  



Após a comparação entre os projetos de um silo em domo e de um armazém 

convencional, dentre alguns indicadores de desempenho dos projetos, foi possível 

quantificar as vantagens e desvantagens dessas formas de armazenamento, de 

acordo com a Figura 1 a seguir. O custo dos projetos ainda está em 

desenvolvimento para futura comparação.  

 

Figura 1 – Indicadores de desempenho.  

 

Fonte: Autores, 2018. 
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