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Tema: Estruturas de aço e mistas de aço e concreto 
 

COLAPSO DE JANSSEN – PRINCÍPIOS MATEMÁTICOS DO CÁLCULO DE SILOS 

CILÍNDRICOS PARA GRÃOS 

João Eidi Ito¹ 
 
Resumo 
Praticamente todos os métodos e normas técnicas internacionais utilizados no cálculo de silos 
cilíndricos baseiam-se, direta ou indiretamente, na teoria de Janssen (1895). Paradoxalmente, 
ainda hoje, há muitas divergências envolvendo o assunto, no que diz respeito aos parâmetros 
que devem ser utilizados, com discrepâncias que chegam à ordem de 150% (Diniz, M. J. e 
Nascimento, J.W.B., 2006); em que pesem as cifras incalculáveis envolvidas. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar que a geometria da acomodação natural dos grãos é o fator 
determinante na distribuição das cargas (horizontais e verticais) que atuam nas paredes e 
fundo dos silos cilíndricos. Ao contrário do que imaginou Janssen, quando formulou sua teoria, 
seguindo os mesmos princípios matemáticos da distribuição de cargas dos líquidos em tanques 
cilíndricos e arbitrando uma pressão de atrito lateral. Como consequência, os silos baixos 
tendem a ficar superdimensionados e, os esbeltos, subdimensionados na parte inferior e 
superdimensionados na parte superior. Desvios de resultados, esses, que chegam a 
representar cerca de 30% do custo de silos medianamente esbeltos. Ainda no âmbito do 
cálculo de silos cilíndricos, serão abordados dois assuntos suplementares. Um, com enfoque na 
ação do vento, demonstrando (com dados numéricos e a norma NBR 6123/1988) que os danos 
verificados no costado são provocados por empuxos horizontais e verticais oriundos da ação 
do vento no teto cônico (serão inseridas fotos ilustrativas). O outro, para demonstrar que a 
pressão dinâmica na descarga (assunto também controverso) é decorrente da tração nos 
cabos de termometria, suspensos na estrutura do teto. 
 
Palavras-chave: Silos cilíndricos; Grãos; Princípios matemáticos do cálculo. 
 
 
 

JANSSEN COLLAPSE - MATHEMATICAL PRINCIPLES OF CALCULATION FOR SILOS 

 
Abstract 
Virtually all methods and international standards used in the calculation of silos are based, 
directly or not, on Janssen's theory (1895). Paradoxically, still nowadays, there is much 
disagreement involving the subject, concerning to the parameters to be used, with 
discrepancies that come to the order of 150% (Diniz, M. J. and Nascimento, J.W.B., 2006); 
notwithstanding the untold numbers involved. The objective of this work is to show that the 
geometry of the natural accommodation of the grains is the determining factor in the 
distribution of loads (horizontal and vertical) that act on the walls and bottom of the cylindrical 
silos. Unlike that envisioned Janssen, when he formulated his theory, following the same 
mathematical principles of liquids load distribution in cylindrical tanks and arbitrating a side 
friction pressure. As a result, low silos tend to be oversized, and the slender, undersized in the 
lower side walls and oversized in the upper side walls. Deviations of results, those who come 
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to represent about 30% of the cost of moderately slender silos. Also within the calculation of 
cylindrical silos, two additional issues will be addressed. One, focusing on wind action, 
demonstrating (with numerical data and standard NBR 6123/1988) that the damages found on 
the side walls are caused by horizontal and vertical thrusts coming from wind action in the 
conical roof (will be inserted illustrative photos). The other, to show that the dynamic pressure 
in the discharge (also controversial) results from traction in thermometry cables, suspended 
from the ceiling structure. 
 
Keywords: silos; grains; mathematical principles of calculation. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
Se há um consenso entre calculistas e projetistas de silos, é que não existe consenso quanto 
aos métodos e normas técnicas a seguir. No Brasil, elas nem sequer existem. A ABNT-NBR 

11162/ 1990 (TB 374): Silos Cilíndricos para Grãos Vegetais e a ABNT-NBR 11165/ 1990 (TB 

377): Componentes de Silos Cilíndricos Metálicos para Grãos Vegetais – Terminologia foram 
canceladas em 10/05/2012, sem substituição. No plano internacional, apesar de existirem, são 
divergentes nas recomendações e seus parâmetros para previsão das cargas atuantes 
(estáticas e dinâmicas) apresentam grandes diferenças. Isso se reflete diretamente nas 
discrepâncias observadas nos trabalhos de pesquisa desenvolvidos, nas falhas de projeto e na 
grande ocorrência de colapsos estruturais. 
 
O primeiro registro de estudo científico sobre o assunto remonta ao ano de 1776, com a 
publicação da teoria de Coulomb, na qual foi introduzido o conceito de atrito entre produto 
armazenado e parede de contenção [1] (pág. 3). Ao que tudo indica, essa ideia foi baseada no 
estudo de estacas de fundação, em que o atrito entre fuste e solo gera a pressão que equilibra 
a carga vertical. Os termos “ruptura”, “cisalhamento” e “coeficiente de atrito” evidenciam essa 
analogia à mecânica dos solos; cujos princípios, afinal, foram aludidos na teoria de Rankine, 
publicada em 1857, na qual é feita uma análise da massa granular como um “maciço”. 
 
1.1 Cargas estáticas                                                                 

Utilizando esses mesmos conceitos, Janssen (1895) [2] publicou uma teoria que, ainda 
hoje, serve de base para praticamente todos os métodos e normas técnicas internacionais. 
Ela foi desenvolvida para o estudo de cargas estáticas (que são as decorrentes do peso dos 
grãos) mas, também, é muito utilizada na determinação das pressões dinâmicas, durante o 
fluxo de descarga, aplicando-se fatores de majoração empiricamente determinados. 

 

 
 

Figura 1 – Modelo matemático de Janssen 
 
O modelo utilizado por Janssen (Fig. 1) consiste num elemento infinitesimal do produto de 
peso específico uniforme γ, com altura dz, dentro de um silo cilíndrico de secção transversal de  
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área A e perímetro U. Neste modelo, ele propôs que o equilíbrio estático do peso do elemento 
infinitesimal (γ A dz) seria obtido pelo somatório das pressões verticais de ação (pv) e reação 
(pv + dpv) e as devidas ao atrito “produzido” pela força horizontal radial (ph) do produto sobre 
a parede do silo. 
  
Para tornar possível esse somatório, uma vez que envolvem cargas verticais e horizontais, 
definiu um fator K, que seria igual à relação entre as pressões horizontais e verticais e 
constante em toda a altura do silo: (K = ph/pv). Em seguida, definiu a pressão de atrito vertical 
na parede como pw, que seria obtida a partir de ph multiplicada pela tangente μ do ângulo de 
atrito øw: (pw = μ ph), onde ph e øw seriam constantes. 
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Fazendo algumas substituições e integrando (1), Janssen chegou à seguinte equação: 
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Conhecida como fórmula de Janssen para o cálculo teórico da pressão horizontal, a partir da 
qual é obtida a pressão vertical pv e a pressão de atrito pw na parede do silo. Esta equação é 
universalmente utilizada, desde a época de Janssen, embora suas predições nunca tenham 
sido comprovadas por resultados experimentais. As justificativas apresentadas atribuem tais 
desvios à influência das características e propriedades físicas dos produtos armazenados, das 
características e geometria dos silos e, também, do fluxo. E foi seguindo essa linha de 
raciocínio, buscando um entendimento e domínio maior desses fatores, que se desenvolveram 
todos os conceitos e métodos de cálculo conhecidos atualmente. Uma extensa revisão 
bibliográfica sobre o assunto pode ser encontrada em Freitas [3]. 
 
Assim, após mais de um século de pesquisas e milhares de silos já construídos, era de se 
esperar que a inconsistência daquelas equações em relação aos resultados práticos, já tivesse 
sido esclarecida. Entretanto, segundo Freitas [3] (págs. 2-5), ainda há muita divergência entre 
pesquisadores e recomendações normativas, verificando-se grandes diferenças na previsão 
das pressões exercidas pelo produto armazenado. Surpreendentemente, ainda são reiteradas 
as mesmas justificativas apresentadas por Janssen, apesar da profusão de trabalhos de 
pesquisa já realizados, buscando a compreensão e determinação das alegadas incógnitas. 
Freitas conclui seu trabalho (pág. 162), apontando diferenças nos resultados de seus 
experimentos, em relação às predições das principais normas estrangeiras, da ordem de até 
110%, para as pressões horizontais. Em relação aos modelos de AIRY (1897), JANSSEN (1895) e 
M & A REIMBERT (1953, 1979), essas diferenças atingiram 136%, 70% e 48%, respectivamente. 
Para os dois últimos modelos, as diferenças em relação às pressões verticais na base do silo 
foram de 49% e 131%, respectivamente. 
 
Num outro experimento, realizado por Diniz e Nascimento [4] em um silo vertical de alvenaria 
de tijolos, com relação altura/ diâmetro igual a 1 (um) e fundo plano, utilizando areia, 
verificou-se uma discrepância de mais de 150% entre as predições das normas ISO 11697 e ACI 



 
 

________________________________ 
* Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                 
313-77 para a pressão de carregamento, sendo que a última foi a que mais se aproximou dos 
resultados. 
 
Diferenças dessa ordem são absolutamente incompatíveis com a economia e a segurança de 
uma obra. Em outras palavras, garantir a segurança, num cenário desses, custa muito caro. Por 
outro lado, buscar a economia pode ter um custo ainda maior. A foto da figura 2 mostra um 
silo metálico que entrou em colapso, apenas com a carga estática. 
 
 

 
 

Figura 2 – Colapso de silo no carregamento (2003) 
 
Acidentes estruturais com silos continuam ocorrendo em todo o mundo, embora não ganhem 
destaque na mídia. Molinari [5] reconstitui em detalhes, num relatório de perícia, a queda de 
um silo de concreto protendido, com capacidade para 15 mil toneladas de milho, ocorrida em 
2008. Mais impactante do que ver a imponência da obra ser reduzida, em segundos, a um 
amontoado de entulho e ferragem retorcida, é o vazio intelectual deixado pelas perguntas sem 
respostas.  
O objetivo principal deste trabalho é demonstrar que as mesmas leis da física que determinam 
a geometria da acomodação natural dos grãos, também regem a distribuição das cargas 
(horizontais e verticais) que atuam nas paredes e fundo dos silos cilíndricos. E, fazendo isso, 
esclarecer a sistemática e persistente inconsistência da teoria de Janssen, que nunca 
conseguiu ser comprovada pelos resultados experimentais. 
 
1.2  Cargas dinâmicas 
Como objetivos secundários, este trabalho apresentará argumentos e dados que ajudarão a 
esclarecer dois outros focos de controvérsia: 

1) Cabos de termometria e a pressão dinâmica no fluxo de descarga; 
2) Anéis tensores para reforçar o costado do silo contra a ação do vento. 

 
1.2.1  Carga de trabalho – fluxo de descarga 
Parece lógico que, dependendo da geometria do fundo (com tremonha ou plano) e das 
características do fluxo (velocidade, vazão, condições físicas dos grãos), essa parte do silo 
possa receber um aumento de pressão que, eventualmente, poderia se propagar para as 
paredes. Mesmo no fundo plano, o fluxo de descarga forma uma tremonha natural, com os 
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grãos que permanecem estáticos e fora da região de escoamento (isso fica comprovado no 
final da descarga total do silo). Essa massa de grãos parece receber o acréscimo de pressão e 
transferi-la para a parte inferior das paredes e para o fundo plano. 
 
Porém, quando se compara, numericamente, a vazão do fluxo em relação à capacidade do silo 
e à área da sua secção transversal, percebe-se que esse acréscimo de pressão, caso exista, é 
desprezível (da ordem de milionésimos de kgf/cm²). 
 
Diniz e Nascimento [4] relatam que “muitos pesquisadores já descreveram que no início da 
descarga ocorre uma sobrepressão horizontal. (...) Mesmo utilizando células de pressão muito 
sensíveis, não foi registrada (...). Acredita-se que isto se deu por causa da descarga ter sido 
muito lenta. As células 5 e 6 apresentaram queda brusca de pressão no início da descarga e, 
em seguida, as pressões foram decrescendo lentamente, até o final da descarga”. 
 
Freitas [3] (pág. 132), ao comparar as pressões obtidas experimentalmente para carregamento 
e descarregamento, após realizar quatro ensaios com um silo piloto em duas configurações 
(h/d = 1,25 e 1,49, respectivamente), utilizando seis células de pressão (CP7, CP8, CP9, CP10, 
CP11 e CP12), observa: “Na tabela 46, pode-se observar que, tanto na relação h/d=1,25 como 
na relação h/d=1,49, somente as células CP8 e CP12 registraram sobrepressões na fase de 
descarregamento. Em ambas as relações, o percentual (...) foi de, aproximadamente, 12% na 
CP8 e de 11% na CP12. Dos dados da tabela 46, observa-se que na relação h/d=1,25, a célula 
CP8 foi a que apresentou sobrepressões nos 4 ensaios realizados, enquanto a célula CP12 
apresentou (...) em apenas 1 dos 4 ensaios”. 
 
Pela própria argumentação final de Freitas, o desvio verificado na célula CP12 deveria ser 
descartado. Além disso, é importante ressaltar que a célula CP8, que foi a única a apresentar 
diferenças de pressão nos 4 ensaios com a relação h/d = 1,25, apresentou tais diferenças em 
apenas 1 dos 4 ensaios, na relação h/d = 1,49. Logo, em benefício da dúvida, esses resultados 
também deveriam ser descartados, ou o ensaio refeito.  
 
Por outro lado, como os experimentos realizados por Diniz e Nascimento [4] e Freitas [3] não 
relatam a existência de cabos de termometria nos silos por eles utilizados, suas pesquisas 
passam a servir não só como indício, mas, também, como contraprova de que podem ser eles 
a causa da sobrepressão horizontal observada no início da descarga, em outros silos. Afinal, os 
cabos de termometria ficam suspensos no teto, descendo ao longo da altura do silo, em 
diversos pontos, para fazer coletas de temperatura localizadas (pontuais) na massa de grãos. E, 
ao iniciar a descarga, o atrito do fluxo com os sensores e com os próprios cabos pode gerar 
uma força de tração, que é transmitida à estrutura do teto. Esta, por sua vez, para manter o 
equilíbrio estático, pode transferir tais forças para as paredes onde se apoia, gerando as 
aludidas sobrepressões horizontais, devido à inclinação das vigas do teto. 
 
As cargas de tração nos cabos de termometria foram estudadas e mensuradas por Martins [1]. 
Sua pesquisa, apesar de também relatar muitas divergências de conceitos, parâmetros e 
previsões de dados entre normas técnicas e pesquisadores, apresenta resultados relevantes: 

1) No silo KW 4815, com 14,55 m de diâmetro, 13,82 m de altura do corpo e 18,14 m de 
altura total, a ordem de grandeza daquelas é de 0,64 tf; 

2) A diferença entre as forças medidas na carga e na descarga: < 5%; 
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3) Num silo de grande porte (KW 10516, c/ d = 31,83 m e h = 15,65 m) a previsão mais 

pessimista dos esforços de tração: 2,5 tf. 
Esses dados reforçam os indícios de que a sobrepressão observada nas chapas de costado, no 
início da descarga, pode ser fruto desses empuxos verticais aplicados nos cabos de 
termometria. 
 
1.2.2  Carga acidental – ação do vento 
A forma como o vento incide e solicita as diversas partes de um silo cilíndrico é outro grande 
mistério relacionado a seus colapsos estruturais. No caso dos metálicos, quando vazios, o 
índice de acidentes desse tipo é preocupante. E seu efeito, devastador. Os registros de 
ocorrência não são oficiais. Mas, devido ao número expressivo, já municiaram especialistas no 
assunto com informações suficientes para levantar hipóteses e elaborar teorias que tentam 
explicar esse fenômeno. Também aqui, chamam a atenção as divergências. 
 
Martins [1] (pág. 15), aludindo a trabalhos de pesquisa sobre o tema, inadvertidamente, 
registra algumas contradições: 

1) Citando CALIL e CHEUNG (2007), recomenda: “Deve-se projetar o silo considerando o 
efeito de arrancamento da cobertura superior e dimensionar as chapas onduladas a 
resistirem à flambagem elástica com a possível colocação de anéis enrijecedores”. 
Pouco adiante, reportando-se a PORTELA e GODOY (2005), sentencia: “A cobertura de 
um tanque oferece rigidez adicional à estrutura, de modo que a capacidade de resistir 
à deformação do tanque com um telhado cônico é aumentada por um fator de dois, 
em relação a um tanque sem cobertura”. Alguns parágrafos abaixo, reforça esta 
argumentação, transcrevendo SABRANSKY e MELBOURNE (1987): “Há um relato de 
acidentes de amassamento da parede cilíndrica do silo metálico a barlavento e de 
tombamento do silo, sendo raros os acidentes nas coberturas cônicas, embora estas 
sejam leves e delgadas”. Em outro trecho, ainda, reforçando sua preocupação com a 
importância da cobertura contra a ação do vento, reproduz uma foto publicada no 
trabalho de ANSOURIAN (1992), destacando a deformação no topo de um tanque sem 
a restrição propiciada pela mesma. 
 

2) Referindo-se a ANDRADE JÚNIOR (2002), pondera: “... o estudo dos silos cilíndricos e 
de coberturas cônicas sob a ação do vento inicia-se com a constatação do problema de 
perda de estabilidade do costado e da necessidade de caracterização do 
comportamento do silo”.  Parágrafos acima, ao mencionar PORTELA e GODOY (2005), 
afirmava: “... que as forças críticas de silos são apenas marginalmente afetadas pela 
distribuição de pressão negativa em torno do tanque e pela distribuição das pressões 
ao longo da altura do corpo do silo”. 
  

3) Seguindo adiante, narra uma descrição de BRIASSOULIS e PECKNOLD (1986), definindo 
a distribuição (em elevação) dos coeficientes de pressão para uma cúpula (cônica) 
montada em uma base cilíndrica e que poderia ser admitida como uma variação linear 
(crescente e de sucção), partindo da borda de barlavento ao topo central e, deste, 
seguindo em outra variação linear (decrescente e de sucção), para a borda de 
sotavento. Entretanto, pouco antes, ao mencionar PORTELA e GODOY (2005), 
afirmava: “Para os tanques com um telhado cônico, a distorção é induzida por efeitos 
locais devidos a pressões do vento positivo na região do barlavento”. Ressalte-se que 



 
 

________________________________ 
* Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                 
esta afirmação está coerente com o inciso E.2.2 (Cúpulas Sobre Paredes Cilíndricas) da 
NBR 6123/1988 (Forças Devidas ao Vento em Edificações), que prevê coeficientes de 
pressão positivos (sobrepressão) nessa região. 
 

4) Ainda de acordo com BRIASSOULIS e PECKNOLD (1986): “O carregamento do vento 
sobre o telhado puxa para cima o telhado e a parte superior da parede para dentro”. 
Esta afirmação, feita na sequência da definição acima, não se coaduna com a descrição 
da distribuição (em planta) da carga de vento na parede cilíndrica, feita pelos próprios 
pesquisadores, cuja ilustração (reproduzida por Martins) é muito semelhante à 
recomendada pela NBR 6123/1988, na tabela 9 (pág. 26). Nem com o padrão de 
deformações registrado em fotos de silos danificados pelo vento (Fig. 3), onde a 
parede a barlavento sempre aparece “afundada” para dentro do silo e, a de sotavento, 
permanece intacta. A deformação do teto, também, fica de acordo os coeficientes de 
pressão prescritos no inciso E.2.2 da NBR 6123/1988 e com a afirmação de PORTELA e 
GODOY (2005). 
 

 

    
 

Figura 3 – Deformação na parede de silo com teto 
removido pelo vento (esq.) 

 
 

    
 

Figura 4 – Padrão de deformação de silos danificados pelo vento 
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É interessante observar, na figura 3, a deformação provocada no silo do qual o vento removeu 
o teto.  Há uma perfeita correspondência com a deformação no topo de um tanque cilíndrico 
sem cobertura, que ilustra o trabalho de ANSOURIAN (1992) [1] (pág. 17). 
 
Não é objetivo deste trabalho esgotar o assunto dos acidentes estruturais provocados pela 
ação do vento. Apenas, demonstrar que a contribuição dos anéis tensores não é tão eficaz 
como defendem alguns pesquisadores. Além disso, o corpo cilíndrico tem resistência à flexão 
suficiente para suportar a carga de vento, desde que o teto não seja removido.  
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este é um trabalho não-experimental e, portanto, desprovido da utilização de equipamentos. 
Todos os dados empíricos utilizados serão retirados dos trabalhos de outros pesquisadores, 
devidamente citados na revisão bibliográfica. No campo teórico, fará uso dos fundamentos da 
lógica clássica (aristotélica) extraídos de D’Ottaviano e Feitosa [6] e do cálculo vetorial, 
baseado em Kaplan [7]. Também serão utilizadas noções básicas de geometria clássica 
(euclidiana), trigonometria, cálculo diferencial e integral, análise estrutural e princípios de 
Estática. 
 
Nas demonstrações relacionadas às cargas dinâmicas acidentais, serão seguidas as prescrições 
da norma NBR 6123/1988 [8]. Nos cálculos de dimensionamento estrutural, serão seguidas as 
recomendações da NBR 14762/2010 [9]. No estudo dos anéis tensores (também chamados de 
enrijecedores, por alguns pesquisadores), não serão aplicados os coeficientes de ponderação, 
fatores de combinação, combinações de ações e demais preceitos da NBR 8681/2003 [10], a 
fim de favorecer a resistência de cálculo do anel verificado. Pelo mesmo motivo, as hipóteses 
de carregamento serão, sempre, as que levarem aos menores esforços de solicitação. A 
equação do momento fletor máximo será extraída do livro de Süssekind [11]. O tubo 
considerado terá 127 mm de diâmetro externo, parede de 6,35 mm de espessura, 
confeccionado em aço USI/COS CIVIL 300 (fy ≥ 300 MPa e fu ≥ 400/500 MPa) sob encomenda. 
 
Não obstante o caráter eminentemente teórico deste trabalho, será apresentada a 
composição das chapas de costado e perfis dos montantes para o corpo de um silo com 18,33 
m de diâmetro e 13,38 m de altura, que foi calculado no ano de 2003 para uma empresa que 
não está mais no mercado. O dimensionamento estrutural, obtido através do método aqui 
apresentado, foi utilizado na execução de nove silos, cinco com as dimensões citadas, dois dos 
quais foram montados na Cooperativa Agropecuária de Pedrinhas Paulista (Fig. 5), localizada 
naquela cidade do interior paulista. De acordo com informações fornecidas pela Coopedrinhas, 
aqueles silos foram utilizados e operaram em condições normais, desde a sua instalação, em 
2003, até, pelo menos, o ano passado (2015). 
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Figura 5 – Silos da Coopedrinhas – Pedrinhas Paulista-SP (2003) 

Cada um dos dois silos é formado por dezesseis anéis de chapas corrugadas de 836 mm de 
altura por 2880 mm de comprimento (1000 mm x 3000 mm brutos). Cada chapa tem furação 
para dois montantes e cada montante, por sua vez, tem a altura de duas chapas (2x 836 mm). 
A largura planificada do montante é de 240 mm, dobrados a frio em perfil U. 
 
O dimensionamento das chapas corrugadas do costado foi feito para utilização do aço ZAR-250 
e, o dos perfis dos montantes, para o aço ASTM A36, ambos com resistência ao escoamento fy 
≥ 250 MPa (~2500 kgf/cm²) e resistência à ruptura fu ≥ 360 MPa (~3600 kgf/cm²). 
 
A apresentação dessa composição de chapas e perfis tem cunho meramente informativo. Por 
isso, as memórias de cálculo serão suprimidas. Contudo, a fim de se fazer uma avaliação dos 
efeitos práticos desse novo método, será comparada com a antiga composição de materiais 
daquela empresa, que fora dimensionada de acordo com os princípios da teoria de Janssen. 
 
 



 
 

________________________________ 
* Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Cargas estáticas 
 
3.1.1 Colapso de Janssen 
O simples fato de nunca ter tido suas previsões teóricas comprovadas por resultados 
experimentais, após mais de 120 anos, já seria suficiente para desacredita-la. Contudo, por 
razões desconhecidas, a teoria de Janssen continua a ser referência mundial em obras técnicas 
e científicas, quando o assunto é armazenagem de grãos. 
 
Essa unanimidade se torna mais surpreendente, ainda, quando se observa que a sua base 
teórica está fundamentada em dois conceitos antagônicos: 

1) Pressão vertical distribuída uniformemente sobre o fundo (pv), extraída do estudo de 
líquidos em reservatórios. 

2) Pressão horizontal distribuída sobre a parede lateral (ph), inspirada no atrito entre 
fuste e solo, do cálculo de estacas de fundação.  

 
O primeiro conceito corresponde à premissa de que o produto armazenado não provoca atrito 
em contato com outros materiais. Já o segundo, equivale à sua antítese. De forma que, se uma 
premissa for considerada verdadeira, a outra deverá ser obrigatoriamente falsa e vice-versa. O 
que, de acordo com D’Ottaviano e Feitosa [6] (pág.10), viola um dos princípios fundamentais 
da lógica clássica, segundo o qual uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo 
tempo (princípio da não contradição).  
 
Para se ter a exata dimensão dessa violação, basta lembrar que, com uma argumentação lógica 
semelhante, Galileu (1564 – 1642) demonstrou que todos os corpos caem em queda livre com 
a mesma aceleração, independentemente de suas massas. E, com isso, derrubou a doutrina do 
filósofo grego Aristóteles (384 – 322 a.C.), pela qual a aceleração seria proporcional às 
respectivas massas. Hamburger [12] narra essa passagem histórica da ciência com maior 
riqueza de detalhes. Todavia, é importante ressaltar que Galileu não contestou a lógica. Até 
por que, utilizou-a na sua famosa demonstração.  
 
Diante disso, é pouco provável que a teoria de Janssen tenha sido fruto de formulação teórica. 
Uma hipótese mais plausível é que os primeiros silos tenham sido reservatórios de líquidos 
adaptados, cujas paredes não suportaram a pressão horizontal exercida pelos grãos. Assim, na 
falta de melhor explicação para tal fenômeno, o conceito de atrito do produto com a parede 
teria sido introduzido arbitrariamente. Esta tese é reforçada pela presença de antagonismos, 
observados onde deveria haver perfeita similaridade: 

1) Na estaca de fundação, a parede cilíndrica é o material granular (terra), que precisa 
estabilizar a carga transferida pelo material sólido em seu interior. No silo, a parede 
cilíndrica é o material sólido, que precisa estabilizar a carga transferida pelo material 
granular em seu interior; 

2) Na estaca de fundação, a parede cilíndrica recebe pressões ‘exógenas’, oriundas do 
maciço de terra que deve estabilizar a carga. No silo, a parede cilíndrica recebe 
pressões ‘endógenas’, oriundas da própria carga que deve estabilizar; 



                                                                                                 
3) Na estaca de fundação, o material granular está sempre coeso, formando um 

verdadeiro corpo maciço. No silo, o material granular deve estar sempre em estado de 
fluidez, para permitir o fluxo de descarga. 

 
A flagrante inconsistência matemática, contudo, é o fator determinante para a refutação da 
teoria de Janssen. Basta observar a composição da equação (1), que é repetida abaixo: 
 

   
dzAAdpdzUp

dzAApdppdzUp

vw

vvvw

.....

..).(..

γ
γ

=+
=−++

 (1) 

   
Por definição, pv é um fator externo ao elemento infinitesimal que será integrado. Tanto, que 
se anula logo na formulação inicial. Em outras palavras, pv é constante em relação ao mesmo. 
 

Logo,    0=vdp  

 

Lembrando que  vh pKp .=  e hw pp .µ=   

 

Então,    =hp constante e =wp constante   

 
E (1) se reduz a uma equação degenerada, bem como a equação (2), apresentada na seção 1.1, 
derrubando a base matemática da teoria de Janssen. 
 
Naquela época (século XIX), já se conhecia o conceito de vetores, bem como seus teoremas. 
Sabia-se, portanto, que o produto vetorial de dois vetores não colineares resulta em um 
terceiro vetor, ortogonal a ambos. A figura 6 ilustra a conversão da pressão horizontal ph na 
pressão vertical vph (vph = ph), efetuando-se o produto vetorial entre ph e o vetor radial 
unitário ru , aplicado à distância R do centro da seção transversal (na parede cilíndrica): 
 
   R ru x ph = vph ,   tal que  vph = ph (3) 
 

 
Figura 6 – Conceito de vetores na conversão de ph em vph 

 

12
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A ordem dos fatores no produto vetorial foi invertida, apenas para que o sinal do vetor do 
segundo termo fique positivo, em concordância com a ilustração da figura 6 e com o modelo 
de Janssen, apesar de ser indiferente para o objetivo dessa demonstração. 
 
Resolvendo o produto vetorial: 
 
   R ru x ph = R ru ph sen dΘ = vph   (4) 
 
Mas,    sen dΘ ~ dΘ = dS/ R 
 
Logo,   R ru ph (dS/ R) = vph 
 
Integrando em torno do perímetro U da seção transversal: 
 
   ʃ R ru ph (dS/ R) = ʃ vph 

 
            2πR 

   ph S | = 2πR ph = U ph = Vph   (5) 
            0 

 
Que é a pressão vertical aplicada na seção de área A, igual à soma (integração) dos produtos 
vetoriais das pressões horizontais ph distribuídas em torno do perímetro U.  
 
Já a pressão vertical aplicada na superfície cilíndrica de altura H, é dada por: 
 
       H 
   ʃ Vph dz = Vph z |    = Vph H = VPh  (6)
      0
 
As correspondentes pressões verticais distribuídas no fundo do silo, são: 
 
   vpv = pv ,  onde pv = ph/ K  (7) 
 
   Vpv = vpv A     (8) 
 
   VPv = vpv A H     (9) 
 
De forma que a equação (1), após se integrar dz de 0 a H, pode ser reescrita como: 
 
   VPh + VPv = γ A H    (10) 
 
   vph U H = (γ – vpv) A H 
 
   γ = vpv + vph 2/ R    (11) 
 
Ou seja, as pressões vpv = pv e vph = ph são fruto da decomposição de γ. Este é o objeto de 
estudo da próxima seção. 
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3.1.2 Princípios matemáticos do cálculo de silos cilíndricos para grãos 
Para entender como os grãos transferem a carga de seu peso às paredes e ao fundo de um silo 
cilíndrico, basta conhecer os movimentos naturais que ambos restringem. Isso pode ser feito 
teórica ou empiricamente, enchendo-o até o anel superior, como ilustra a figura 7. Na posição 
1, ele está completamente cheio e com a superfície regularizada no nível = H. 
 

 
Figura 7 – Transbordamento pelas bordas do costado do silo 

 
Nas posições de 2 a 5, são removidos os anéis do costado, gradualmente, provocando-se o 
transbordamento dos grãos pelas bordas, até chegar ao fundo. Verifica-se, nesse processo, a 
formação de uma superfície cônica, na parte superior, cuja geratriz mantém, praticamente, 
sempre a mesma inclinação com o plano horizontal. Esse ângulo α (alfa), assim formado, é o 
ângulo de acomodação natural (repouso) dos grãos e pode variar, dependendo do tipo de 
cereal e do seu teor de umidade. Piuco [13] apresenta uma tabela com variação de 27° para o 
milho, até 36° para o arroz com casca. Sousa e Silva [14] informa um ângulo de repouso de 
43,5° para o milho com teor de umidade 23,1 (% b.u.). A maioria dos silos é projetada para α = 
30°, que é o ângulo de repouso da soja. Há, também, silos com α = 45°, para arroz [15]. 
 
Como o transbordamento hipotético ocorreu pelo efeito da gravidade, a única força atuante 
na massa de grãos foi o seu próprio peso, que tem a direção vertical. Portanto, o 
deslocamento dos grãos sobre a superfície só pode ter sido provocado pela sua componente 
na direção tangencial à mesma. E, pelos princípios da Estática, sabe-se que, se a parede não 
tivesse sido removida, estaria recebendo a pressão dessa componente do peso da massa de 
grãos deslocada. Logo, esta é a carga que deve ser utilizada no seu dimensionamento. 
 

 
Figura 8 – Decomposição do vetor peso P nas componentes T e N 
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Pela mesma linha de raciocínio, conclui-se que o movimento na direção normal à superfície é 
impedido pela reação à respectiva componente do vetor peso, exercida pela parede do lado 
oposto do silo, ou pelo fundo do mesmo, dependendo da posição da linha de atuação da 
referida força. A figura 8 ilustra a decomposição do vetor peso P nas duas componentes 
citadas, T e N. Estas, por sua vez, decompõem-se nas respectivas componentes horizontais Th 
e Nh e verticais Tv e Nv. 
 
O dimensionamento estrutural da parede do silo é feito com as cargas obtidas a partir da soma 
(integração) dessas componentes, nos perímetros das seções transversais escolhidas. Uma 
escolha apropriada de tais seções seria uma a cada altura de anel de chapas do costado. Assim, 
se a altura da chapa fosse de 1,00 m, por exemplo, aquelas pressões (horizontais e verticais) 
poderiam ser calculadas de metro a metro, ao longo da altura do costado, como segue: 
 
              R 

Seja   R = ʃ dr 
         0 

 
Então, fazendo a conversão de pressão horizontal em vertical, como ilustrado na figura 6 e 
substituindo-se ph por (– Th) e (R ru) por R: 
 
   R x Th = R Th sen dΘ = vTh,  tal que  vTh = Th 
  
   R Th (dS/ R) = vTh 
 
Integrando em torno do perímetro U da seção transversal: 
 
   ʃ R Th (dS/ R) = ʃ vTh 

 
            2πR 

   Th S | = 2πR Th = U Th = VTh   (12) 
            0 

 
Esta é a pressão horizontal provocada pela carga atuante na direção paralela à superfície da 
massa de grãos, distribuída ao longo do perímetro de uma seção transversal A típica. E que, 
para efeito de verificação do equilíbrio estático, é, também, a pressão vertical correspondente 
àquelas pressões horizontais radiais (princípio do produto vetorial de dois vetores não 
colineares, estendido a toda a seção). 
 
Já a pressão vertical decorrente da mesma carga é obtida diretamente por proporção: 
 
   Tv/ Th = vTv/ vTh = VTv/ VTh 
Logo, 
   VTv = VTh (Tv/ Th)    (13) 
 
Analogamente, as pressões horizontal e vertical oriundas da carga atuante na direção normal à 
superfície da massa de grãos, distribuída ao longo do perímetro de uma seção transversal B 
típica, seriam: 
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   ʃ R Nh (dS/ R) = ʃ vNh 

 
            2πR 

   Nh S | = 2πR Nh = U Nh = VNh   (14) 
                     0 
E 
   VNv = VNh (Nv/ Nh)    (15) 
 
Portanto, as cargas para o dimensionamento estrutural da parede do silo são: 
 

1) Chapas do costado (cisalhamento):  VTh + VNh  (16) 
 

2) Montantes (compressão):  VTv + VNv  (17) 
 

Lembrando que esta análise se baseia na decomposição do vetor P, ilustrada na figura 8, onde: 
 

a)   P = T + N (T = P sen α; N = P cos α) 
 

b)   T = Tv + Th (Tv = T sen α; Th = T cos α) 
 

c)   N = Nv + Nh (Nv = N cos α; Nh = N sen α) 
 

d)   P = γ A  ʃ dz 
 

E que, em decorrência da decomposição assimétrica do vetor P e da forma como sua 
componente N se propaga em direção ao lado oposto, podem ocorrer duas situações 
diferentes: 
 

Figura 9 – Estágios de pressão nas paredes, 
definidos pela componente N 

 
 

1) Nenhuma componente N atinge o costado do lado oposto. Isto corresponde ao estágio 
1 da figura 9, no qual os fatores VNh e VNv, das expressões (16) e (17) devem ser 
nulos. 
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2) Todas as componentes N atingem o costado do lado oposto. Isto corresponde ao 

estágio 2 da figura 9, onde os fatores VNh e VNv devem ser calculados e inseridos nas 
expressões (16) e (17). 

 
Para finalizar, deve ser verificado o equilíbrio estático do carregamento, conforme abaixo: 
 
  ∑ P = ∑ VTh + ∑ VNh + ∑ VTv + ∑ VNv + ∑ VFh + ∑ VFv  (18) 
 
Onde VFh e VFv são, respectivamente, as pressões horizontais e verticais que incidem sobre o 
fundo do silo. 
 

 
3.2 Cargas dinâmicas 
 
3.2.1 Fluxo de descarga 
Pela mesma linha de raciocínio utilizada na seção anterior, conclui-se que não há nenhuma 
possibilidade de ocorrência de sobrepressões horizontais nas paredes, durante o fluxo de 
descarga do silo. Ao contrário, o que deve ocorrer, gradualmente, é um alívio das mesmas. A 
própria revisão bibliográfica feita na secção 1.2.1, com a apresentação de dados experimentais 
de outros pesquisadores, confirma isso.  
 
Assim, ficam reforçadas as evidências de que a causa do aumento da pressão horizontal, no 
início da descarga, é proveniente das tensões nos cabos de termometria, provocadas pelo 
atrito dos grãos com os mesmos.  
 
3.2.2 Ação do vento 
Como já foi dito na secção 1.2.2., este trabalho não tem a pretensão de discutir soluções para 
todos os tipos de acidentes estruturais provocados pela ação do vento. Será apresentada, 
apenas, uma demonstração bastante simplificada de que os anéis tensores possuem baixa 
eficiência para cumprir o papel a que se propõem. E, na sequência, será demonstrado que o 
corpo cilíndrico tem resistência à flexão suficiente para suportar a carga de vento, desde que o 
teto não seja removido. Afinal, se esta hipótese fosse considerada, segundo PORTELA e 
GODOY (2005), a estrutura do silo teria que ser dimensionada com cargas majoradas de 100% 
(multiplicadas por 2).  
 
Utilizado como elemento estrutural, um anel pode suportar diferentes tipos de esforços. Sua 
maior eficácia, contudo, é obtida quando carregado uniformemente com forças radiais, 
trabalhando sob esforços axiais de tração ou compressão (Fig. 10). 
 
Com menor eficiência, os anéis também podem ser utilizados para absorver os esforços 
provocados por carregamentos não uniformes de forças radiais, ou por forças não-radiais. 
Neste caso, porém, a resultante (soma vetorial) das forças não é nula e precisa ser equilibrada 
por uma força oposta de reação. Esse par de forças provoca esforços de flexão, cuja variação 
de intensidade e sentido, ao longo do perímetro do anel, causa a deformação indicada na 
figura 11. Nesta ilustração, a resultante das forças aplicadas e a reação oposta são indicadas 
pelas forças F e (-F). 
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Figura 10 – Anel sob esforços axiais provocados por cargas radiais 

 
 
 

 
Figura 11 – Esforços internos de flexão provocados num anel 

 
 
A fim de avaliar a eficiência dos anéis tensores, será adotado como objeto de estudo um silo 
de 18,33 m de diâmetro, com 22,34 m de altura.  
 
Os efeitos da ação do vento serão obtidos da NBR 6123/1988, que informa a velocidade básica 
(vo) do mesmo para todo o país, através de isopletas.  Será adotada vo = 30 m/s (108 km/ h), 
relativa às regiões acima do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, lembrando que 
quanto menor vo, maior será o favorecimento à resistência de cálculo do tubo. Os fatores S1, 
S2 e S3 serão considerados, respectivamente, como 1,0, 0,95 e 0,95. Logo, a velocidade 
característica e pressão dinâmica serão, respectivamente vk = 27,08 m/s e q = ~45 kgf/m². 
 
Os coeficientes de pressão externa serão obtidos da tabela 9 daquela norma (desprezando-se 
a variação favorável) e o de pressão interna, considerado uniformemente distribuído e igual a 
zero. A pressão efetiva média calculada com esses dados é ∆p = 45 kgf/m². Logo, a força 
resultante será: 
 
   F = 45 x 18,33 x 22,34 = 18.427,15 kgf = 18,43 tf 
 

O momento fletor máximo no anel (Fig. 11) ocorre nos pontos ‘A’ e ‘C’. E a equação para obtê-
lo, deduzida em [11] (pág. 168), é dada por: 
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   M = 0,318 F R      (onde R = raio do anel) 
 
Fazendo-se as devidas substituições e considerando a utilização de 4 anéis tensores, nos 4 
anéis intermediários do costado: 
 
   MSd = 0,318 x 18,43 x 916,5 
   MSd = 5.371,37 tf.cm 
   MSd = 5.371,37 / 4 = 1.342,84 tf.cm 
 

O tubo que será verificado tem 127 mm de diâmetro externo e 6,35 mm de espessura de 
parede. Portanto, W = 68,70 cm³. 
    
   MRe = W. fy  = 68,70 x 3000 = 206100 kgf.cm 

  MRk = MRl = MRe  = 206100 kgf.cm 
  MRd = MRk/ γ  (γ = 1,10) 
  MRd = 187363,64 kgf.cm = 187,36 tf.cm  

    
   MRd = 0,14 MSd 
 
Ou seja, o momento fletor resistente de cálculo corresponde a, apenas, 14% do momento 
solicitante de cálculo. E, portanto, fica demonstrado o que se pretendia. 
 
A propósito, a flexão dos anéis tensores ocorre nos planos que os contém, ou seja, na 
horizontal. Mas, o principal efeito da ação do vento sobre os silos é a flexão que ocorre no 
plano vertical, solicitando o próprio “tubo” constituído pelas chapas de costado e montantes. 
Utilizando o mesmo modelo de silo adotado como objeto de estudo, acima, será feito um 
cálculo simplificado da resistência de cálculo das chapas de costado sem os anéis tensores. 
 
A ação do vento será calculada, também, de acordo com os parâmetros já vistos. Apenas 
considerando, agora, o efeito da sobrepressão a barlavento (Fig. 12) previsto no inciso E.2.2 da 
NBR 6123/1988. 
 

 
Figura 12 – Sobrepressão no teto a barlavento 

 
  
   MSd = (45 x 18,33 x 22,34) kgf x 11,17 m + 6380 kgf.m 
   MSd = 212.211,25 kgf.m = 21.221,13 tf.cm 
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Considerando a espessura da chapa de costado da base de, apenas, 2 mm, o módulo resistente 
da secção do silo é W = 527597,40 cm³. E o momento resistente de cálculo é (para aço ZAR-
250): 
 
   MRe = W. fy  = 527597,50 x 2500 = 1318993500 kgf.cm 

  MRk = MRl = MRe  = 1318993500 kgf.cm 
  MRd = MRk/ γ  (γ = 1,10) 
  MRd = 1199085000 kgf.cm = 1199085 tf.cm  

    
   MRd = 56,5 MSd 
 
Ou seja, o momento fletor resistente de cálculo é mais de 56 vezes maior do que o momento 
solicitante de cálculo. E, portanto, fica demonstrado (mais uma vez) o que se pretendia. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
4  CONCLUSÃO 
 
Os resultados desse estudo com anéis tensores são eloquentes. Com base neles, qualquer 
iniciativa de utiliza-los como reforço do costado, será contraproducente. O que reforça uma 
das teses secundárias deste trabalho, que atribui à sobrepressão a barlavento do teto de silos 
vazios, a principal causa da ruína dos mesmos. A observação criteriosa do inciso E.2.2 da NBR 
6123/1988, cujo efeito está ilustrado na figura 12, seguida da revisão do cálculo do teto e suas 
ligações com o costado, bem como da reavaliação dos efeitos das cargas adicionais no corpo 
do silo, podem contribuir significativamente para a redução dos acidentes dessa natureza. 
 
Por outro lado, o esclarecimento das sobrepressões horizontais no início do fluxo de descarga 
foi outro objetivo secundário alcançado. Como ficou demonstrado, elas não são provocadas 
pelo efeito gravitacional no escoamento dos grãos. Assim, aumentaram as evidências de que 
são decorrentes do empuxo vertical transferido pelos cabos de termometria à estrutura do 
teto.  
 
A principal contribuição deste trabalho, contudo, foi a elucidação do enigma envolvendo a 
teoria de Janssen, que nunca tinha sido comprovada por resultados experimentais. A 
demonstração das suas inconsistências lógica e matemática, aqui feita, encerrou esse período 
confuso e controverso da história da pesquisa científica. 
 
As consequências imediatas deste fato, são: 

1) Todas as normas técnicas e trabalhos de pesquisa que se baseiam na teoria de Janssen 
devem ser revistos, ou refeitos. 

2) O emprego de termos como coeficiente de atrito, coesão, cisalhamento, ruptura, 
enfim, todos aqueles cooptados da mecânica dos solos, deve ser abolido. 

3) Por medida de segurança, todos os silos cilíndricos esbeltos e medianamente esbeltos 
devem ser recalculados e, se necessário, reforçados. 

 
Os princípios matemáticos apresentados neste trabalho, embora revestidos de extrema 
simplicidade, foram deduzidos em total observância aos preceitos lógicos e formalismo 
matemático.  E, apesar de terem sido desenvolvidos para silos cilíndricos, podem ser 
estendidos e adaptados para todos os demais tipos de silos para armazenamento de grãos ou 
outros materiais granulares. 
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Para completar esses argumentos com um exemplo prático, segue, abaixo, a tabela 
comparativa mencionada na seção 2.  Trata-se da composição de chapas de costado e de perfis 
dos montantes, para um silo com 18,33 m de diâmetro por 13,38 m de altura, em duas 
versões. A primeira, relacionada nas colunas da esquerda, foi obtida com a utilização de um 
método de cálculo baseado na teoria de Janssen. A outra, indicada nas colunas da direita, foi 
obtida com a utilização do novo método de cálculo apresentado neste trabalho. Nas colunas 
da extrema direita, são apresentadas as diferenças de peso entre ambas, em cada posição de 
anel (do 1º ao 16º).  
 
 

COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS DE COSTADO E PERFIS DOS MONTANTES 

SILO C/ DIÂMETRO = 18,33m E ALTURA = 13,38m 

 
CHAPAS GALVANIZADAS DO COSTADO PERFIS DOS MONTANTES 

ANEL 
TEORIA 

JANSSEN 
NOVO 

MÉTODO VARIA- T. JANSSEN N. MÉTODO VARIA- 

 
ESP. PESO ESP. PESO ÇÃO ESP. PESO ESP. PESO ÇÃO 

 
(mm) (kg) (mm) (kg) (kg) (mm) (kg) (mm) (kg) (kg) 

1 1,30 616 0,80 379 237 2,65 396 2,00 299 97 

2 0,95 450 0,65 308 142 
     3 0,95 450 0,65 308 142 2,65 396 2,25 337 60 

4 0,95 450 0,65 308 142 

5 1,30 616 0,65 308 308 4,25 636 3,00 449 187 

6 1,30 616 0,80 379 237 
     7 1,55 735 0,80 379 356 4,25 636 3,75 561 75 

8 1,55 735 0,80 379 356 
     9 1,55 735 0,95 450 284 4,25 636 4,25 636 0 

10 1,95 924 0,95 450 474 
     11 1,95 924 1,30 616 308 4,75 710 6,35 950 -239 

12 1,95 924 1,30 616 308 
     13 1,95 924 1,55 735 190 4,75 710 6,35 950 -239 

14 2,70 1280 1,55 735 545 
     15 2,70 1280 1,95 924 356 6,35 950 6,35 950 0 

16 2,70 1280 1,95 924 356 

TOTAL 12940 
 

8200 4740 
 

5070 
 

5130 -60 

 
Figura 13 – Tabela comparativa dos resultados do cálculo com a 

teoria de Janssen e o novo método 
  
Nas chapas de costado, todas as posições tiveram redução, num total de 36,63% em relação à 
versão antiga, indicando que estavam todas superdimensionadas. Já, nos perfis dos 
montantes, houve redução apenas do 1º ao 9º anel, que estavam superdimensionados. Daí 
para baixo, os montantes tiveram que ser reforçados, pois estavam subdimensionados. Com o 
detalhe de que, do 10º ao 15º anel, eles estavam 33,66% subdimensionados. E isto, em relação 
ao peso total dos montantes, significou, apenas, 1,18%. A posição em que os montantes 
estavam subdimensionados coincidiu com a posição de ruptura das paredes dos silos que 
entram em colapso com a carga estática (Fig. 2). 
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Este exemplo prático, com silos executados há mais de 12 anos, é uma comprovação 
experimental da consistência dos princípios matemáticos e das equações aqui apresentados. 
Mas, acima de tudo, chama a atenção para o fato de que os silos calculados pela teoria de 
Janssen não só estão desperdiçando muito material (e do mais caro, que são as chapas 
galvanizadas) como, também, estão colocando em risco os silos medianamente esbeltos e 
esbeltos. Em resumo, estão falhando naquilo que mais interessa a engenheiros e 
empreendedores: aliar segurança a economia. 
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