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Resumo 
Os ambientes industriais nos conferem uma enorme gama de exemplos práticos, à medida que submetem  
os diferentes partidos estruturais a ação contundente de diversos tipos de carregamento e agentes 
agressivos. Como um exemplo interessante, temos as torres de seção circular com alturas e diâmetros dos 
mais variados, destinadas ao armazenamento de substâncias líquidas e materiais granulares. 
Este partido amplamente adotado apresenta-se como uma eficiente solução de engenharia, à medida que 
sob a ação da pressão interna, desenvolvem-se somente esforços de tração (tensões circunferenciais) nas 
paredes da estrutura.  
A ocorrência de manifestações patológicas muitas vezes está relacionada com o efeito de flexão da parede 
pela ação de um gradiente térmico nas estruturas que armazenam produtos a alta temperatura. A 
superposição do efeito térmico ao da pressão interna, leva a seção a trabalhar sob flexão composta, onde 
após o esgotamento da resistência à tração do concreto, a verificação das tensões nos materiais e abertura 
de fissuras é bastante particular e pouco presente na bibliografia técnica. 
O trabalho reúne e sugere metodologias para verificação da abertura de fissuras para o caso particular de 
tanques cilíndricos que armazenam líquidos a alta temperatura. Os conceitos teóricos são ilustrados pela 
apresentação de estudo de caso, onde após as análises decidiu-se pelo reforço com cabos externos 
protendidos não aderentes. 
Palavras-Chave: Tanques, gradiente térmico, fissuração. 

Abstract 
The industrial environment offers several cases of practical applications because submits different kinds of 
structures to the contusing action of loads and aggressives. Circular towers with a wide range of height and 
diameters used to store liquids and granular materials are an interesting example of the above. 
This structural system largely adopted is an excellent solution of engineering, because under the action of 
the internal pressure, the wall develops only tension forces. 
Sometimes the occurrence of damages is related with a thermal gradient in structures that store hot 
products. The superposition of the thermal effects with the internal pressure, drive the section to work at 
bend and tension, where after the cracks formation, the verification of stress in the materials and crack 
widths are very particular and scarce in technical bibliography. 
The work unites and proposes methodology to check cracks width for the particular case of cylindrical tanks 
that store liquids at high temperature. The theoretical concepts are illustrated with a case, where after the 
analysis; engineers decide to reinforce the structure with external tendons. 
Keywords: Tanks, thermal gradient, cracks 

 



 

1 Introdução 
 
RAVENET (1983) reporta que em 1980 se realizou na Suécia um estudo de todos os silos 
de concreto armado no país. Os resultados mostraram que 60% apresentavam 
importantes fissuras e 10% tinham problemas de penetração de água. 
 
No Brasil a incidência de problemas em silos e tanques chama a atenção pelo grande 
número de obras de recuperação e reforço. Muitas vezes as estruturas demandam 
procedimentos onerosos como injeção de fissuras, reparos em armaduras corroídas e 
reforços de diversos tipos ainda nos primeiros anos de sua vida útil. 
 
Segundo CALIL (1989), estas são algumas das estruturas que tem um dos mais altos 
índices de ruína. 
 
A ocorrência de sinistros em silos e tanques é tão presente na engenharia civil, que em 
1978, RAVENET dedicou toda uma publicação a casos interessantes ocorridos com 
estruturas deste tipo. 
 
Com o aperfeiçoamento tecnológico, a obtenção dos esforços solicitantes em estruturas 
relativamente simples como é o caso de tanques isolados, deixa de ser o foco central do 
projeto. As empresas de engenharia deverão buscar maior rigor no controle dos 
condicionantes de durabilidade, acompanhando a tendência retratada na revisão da 
Norma Brasileira. 
 
Neste sentido, a observância dos limites de abertura de fissuras torna-se crucial para o 
cumprimento da vida útil de projeto, principalmente para estruturas industriais em 
ambientes de alta agressividade. 
 
Estas estruturas são comumente submetidas à ação de líquidos a alta temperatura com 
influência expressiva no controle da fissuração. GUIMARÃES (1995) faz menção a casos 
de tanques que apresentam vazamentos apenas em um período do dia, sendo que nos 
outros funcionam normalmente. 
 
As fotos abaixo são de um depósito de clínquer e ilustram a influência decisiva da 
temperatura no controle da fissuração em tanques e silos. 

 
Foto 01/02 – Quadro de fissuração em depósito de clínquer. 



 

2 Abordagem 
Será proposta uma sistemática de cálculo para verificação do estado limite de formação 
de fissuras motivado por um estudo de caso onde um tanque em ambiente industrial 
apresentava um quadro importante de fissuração contribuindo para a ocorrência de 
vazamentos e um processo intenso de corrosão de armaduras. 
 
A abordagem é feita pela exposição de procedimentos que possibilitam a obtenção das 
tensões nas armaduras circunferênciais para cálculo da abertura de fissuras segundo a 
norma NBR 6118:2003 tendo em conta as particularidades inerentes a tanques que 
armazenam líquidos a alta temperatura. 
 
2.1 Esforços que solicitam cascas cilíndricas 
 
Os esforços que podem solicitar as paredes de reservatórios cilíndricos, estão abaixo 
representados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Solicitações sobre a parede de tanques cilíndricos. 
 
A força cortante e o esforço normal no sentido longitudinal produzirem tensões de 
pequena magnitude e não serão abordadas neste artigo. 
 
Existe grande conveniência na utilização da casca cilíndrica para resistir a esforços de 
armazenamento. Ao se analisar a estrutura por meio de uma sucessão de anéis de 
bordas livres, sob a ação de uma pressão interna se desenvolverão somente esforços de 
tração simples. 
 
Esta propriedade é típica das tenso-estruturas, e os esforços desenvolvidos são também 
conhecidos como esforços de membrana. Estes esforços comandam o dimensionamento 
da estrutura e serão abordados adiante. 
 
Sobre os momentos no sentido longitudinal CALIL (1989) explica que como as estruturas 
de casca são muito redundantes, as fissuras somente reduzem a rigidez de um 
mecanismo paralelo. Devido às fissuras mudarem a rigidez relativa dos diferentes 
caminhos das cargas na estrutura de concreto, os silos geralmente respondem de um 
modo que corresponde às hipóteses de projeto. Portanto, o projeto tradicional é feito 
calculando a armadura circunferencial para resistir às tensões de membrana ou anelares, 
supondo cada seção da altura do silo como um anel. Seções horizontais da parede do silo 
são solicitadas por compressão, e são menos suscetíveis às fissuras de flexão. Esta pode 
ser uma razão da pouca atenção que é dada aos momentos fletores verticais. Como 
conseqüência, a estrutura tende a desenvolver pequenas fissuras horizontais, e transmite 

V – Força cortante 
Nv – Esforço Normal no sentido longitudinal 
Mv – Momento Fletor no sentido  longitudinal 
Nh – Esforço Normal circunferencial 
Mh – Momento fletor circunferencial 



 

sua carga para a ação de anel, como foi previsto no cálculo. Os momentos no sentido 
longitudinal da parede não serão aqui analisados. 
 
A simplificação para um anel isolado é amplamente utilizada por sua aplicabilidade a 
tubos longos em seções relativamente distantes dos vínculos. Além disso, mesmo que os 
efeitos junto aos vínculos sejam negligenciados, a solução é a favor da segurança quando 
tratamos de esforços de membrana. 
 
Obviamente, a existência de uma enorme gama de combinações de diâmetro, altura e 
espessura de parede em projetos reais, obrigam o estudo destas estruturas levando-se 
em conta o efeito dos vínculos. 
 
Para cada possibilidade de vinculação existem diferentes configurações para os 
diagramas de esforços solicitantes. Para obtenção destes esforços pode-se lançar mão 
da abordagem analítica, a utilização de ábacos ou a modelagem numérica auxiliada por 
computador. Para estruturas com baixo grau de complexidade, as diferenças encontradas 
entre a abordagem analítica e a utilização de um sistema de análise discreta são muito 
pequenas. 
 
Em indústrias, os tanques comumente se destinam a armazenar líquidos a alta 
temperatura. A existência de um gradiente térmico através do costado leva à ocorrência 
de uma flexão uniforme, incrementando as tensões nas armaduras com conseqüente 
reflexo sobre a abertura de fissuras. 
 
2.2 Esforços de Membrana em Paredes de Tanques Cilíndricos 
 
Conforme indicado anteriormente, a pressão interna em um tanque se traduz em um 
esforço de tração na parede de concreto armado. Recordando a sistemática de análise 
para seções de concreto armado submetidas a flexo-tracão com pequena excentricidade 
temos: 
 
Segundo FUSCO (1981), estas peças devem ser admitidas com suas seções transversais 
completamente fissuradas, e a seção resistente é formada apenas pelas duas seções 
metálicas As e As’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Forças e deformações que se desenvolvem em uma seção submetida a flexo-tração com 

pequena excentricidade onde As’ ≠ As. 
 
O equilíbrio das forças revela que as resultantes de tração nas armaduras devem ser 
idênticas. Caso as quantidades de armadura não sejam iguais 
(As ≠ As’), as tensões resultantes em utilização serão também diferentes: 
 



 

 
Neste caso estamos tratando de um problema de flexo-tração com pequena 
excentricidade, caracterizado por diferentes deformações específicas  ε’s  e  εs. 
 
O que se pretende mostrar é que, tradicionalmente, na bibliografia técnica o esforço 
normal possui ponto definido de aplicação e variam as tensões nas armaduras para 
equilibrar o sistema. 
 
Para o caso específico de paredes de tanques cilíndricos, uma consideração distinta será 
apresentada a seguir: 
 
É lógico supor que sob a ação da pressão interna o cilindro aumente de diâmetro, sem 
que ocorra curvatura da seção. 

 
Figura 3 – Aumento do diâmetro do tanque sob a ação da pressão interna, causando um estado de 
deformação uniforme da seção. 
 
Sendo εs‘ = εs = ε, mesmo que as quantidades de armadura sejam diferentes (As ≠ As’) as 
tensões serão iguais, e em estado de utilização as resultantes de tração nas armaduras 
serão diferentes. 

Como acima exposto, fica claro que a posição da solicitação (N), deverá ser tal que 
equilibre as resultantes Rs’ e Rs. 
 
 
 
2.3 Gradiente Térmico sobre Paredes de Tanques Cilíndricos. 
2.4 Tensões Advindas do Gradiente Térmico 
 
 
 
Figura 4 – Equilíbrio de forças na seção indicando que a posição do esforço normal será uma função das 
quantidades de armaduras. 
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Conhecidas As, As’ e N, fica definida a tensão nas armaduras:  
 
 
2.3 Ação do Gradiente Térmico 
 
Sabidamente o fluxo de calor em um elemento de concreto gera uma variação não linear 
da temperatura. A aproximação para uma distribuição linear de temperaturas é bastante 
satisfatória em se tratando de espessuras delgadas de parede em relação ao diâmetro do 
tanque. Esta simplificação é muito difundida, sendo adotada inclusive por normas 
internacionais e será assumida para o que segue. 
 
A forma de obtenção da diferença de temperatura entre as duas faces do elemento 
depende do coeficiente de transferência de calor do concreto. Além disto deve-se 
considerar que entre o fluido (gás ou liquido) e o sólido existe uma película aderente que 
fornece uma resistência adicional ao fluxo de calor. Os coeficientes de condutividade 
térmica do concreto (k) e das películas fluidas (f) não estão consagrados em nenhuma 
bibliografia específica. 

 
Figura 5 – Distribuição de temperaturas em um perfil genérico. 

 
O cálculo do gradiente térmico parte da condição de um fluxo constante de calor (Q) entre 
as duas faces do elemento. O balanço térmico é feito levando em consideração a 
contribuição de cada camada que separa as duas temperaturas conhecidas. Entre outras 
bibliografias, a recomendação do ACI 307-1998 para projeto de Chaminés indica a 
seguinte expressão: 

 
 
 

Onde: 
Ti  – Temp. interna 
Te – Temp. externa 
f – coeficiente de condutividade térmica de cada película. 
h – espessura de cada camada 
k - coeficiente de condutividade térmica de cada material. 
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Na mesma recomendação estão citados valores para os coeficientes de condutividade 
térmica do concreto, dos gases internos e para o ar externo. Valores semelhantes podem 
ser encontrados em livros que tratam do projeto de silos e tanques, porém com diferenças 
substanciais. 
 
A ação térmica sobre as estruturas se da pela indução de deformações, e não de esforços 
propriamente ditos. Serão originadas tensões caso estas deformações sejam impedidas. 
 
A somatória destas tensões é muitas vezes associada a um esforço externo solicitante 
equivalente. 
 
Para o caso de cascas cilíndricas que armazenam produtos aquecidos, é amplamente 
utilizada a expressão abaixo atuando como um momento fletor uniforme em todo o 
comprimento da circunferência da parede: 
 

 
A expressão acima é deduzida a partir da teoria da elasticidade, TIMOSHENKO (1934) 
apos admitidas as simplificações de variação linear da temperatura e pequena espessura 
da parede em relação ao diâmetro do cilindro. Alem de estar presente em diversas 
publicações sobre silos, pode ser encontrada no ACI 313-77 (1983). 
 
Por resultar de deformações induzidas, o momento fletor equivalente é proporcional ao 
momento de inércia da seção. Embora não seja escopo deste trabalho, fica clara a 
dificuldade em se realizar o dimensionamento da seção em estado limite último, pois 
inicialmente não se conhece a inércia da seção para o cálculo do esforço solicitante. 
 
A utilização desta equação perde o sentido para seções de concreto armado onde foi 
excedida a tensão de ruptura do concreto a tração (seção fissurada), à medida que a 
redução da inércia da seção diminui proporcionalmente o esforço equivalente. 
 
GRAY e MANNING (1973) apresentam uma sistemática engenhosa para determinação 
das tensões nos materiais baseada no fato de que a deformação específica total vale  
∝. ∆t. 
 
A figura abaixo mostra resumidamente o comportamento de duas seções (fissurada e não 
fissurada), sob a ação de um gradiente térmico. 
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Figura 6 – Tensões e deformações em seções fissuradas e não fissuradas, submetidas a um gradiente 
térmico. 
 
 
Ao fissurar, a seção perde rigidez e a linha neutra se eleva. Embora a posição x da linha 
neutra seja função da quantidade de armadura, a curvatura da seção está determinada e 
é dada por: 

 
Fica claro então que no cálculo da abertura de fissuras, onde a armadura é dada, pode-se 
determinar a profundidade da linha neutra pelo método da homogeneização da seção e 
conhecida a curvatura, fica determinado o diagrama de deformações da seção. 
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3 Estudo de caso 
3.1 Apresentação do Problema 
O presente estudo de caso versa sobre uma estrutura que opera em uma fábrica de papel 
no interior de São Paulo. Busca-se com este item unicamente apresentar uma aplicação 
numérica restrita a uma seção do tanque. 
 
Ficha de Dados 
Unidade Torre de extração 
Tipo de estrutura: Tanque cilíndrico em Concreto Armado 
Vinculações Base engastada, topo fixo. 
Concreto fckest = 23 MPa    E = 21 GPa 
Tipo de aço utilizado CA-50 
Tempo em serviço 25 anos 
Altura 10.9 m 
Diâmetro interno 4.5 m 
Espessura da parede 20 cm (constante) 
Densidade do líquido armazenado 10 kN/m3 
Temperatura do líquido 80 oC 
Classe de agressividade ambiental CAA IV (celulose – abundancia de cloretos) 
 
Após vinte anos em operação a torre em estudo apresentava diversos danos por corrosão 
de armaduras, fissuras verticais e vazamentos tanto no costado como junto aos bocais. 
No ano de 2000, a torre foi inspecionada internamente, quando foram detectados grandes 
desplacamentos com corrosão profunda das armaduras. A gravidade do quadro geral de 
conservação aliado aos sintomas de deficiência estrutural levou à recomendação de um 
reforço de emergência em cabos protendidos não aderentes. O reforço foi imediatamente 
realizado, tendo a estrutura sido objeto de inspeções com levantamento de dados para 
verificação estrutural e procedimentos específicos para diagnóstico dos mecanismos de 
deterioração. Em janeiro de 2004 a torre foi submetida a uma intervenção completa de 
recuperação, proteção e reforço. 
 

Foto 03 – Fissuras verticais e vazamentos 

Foto 04 – Detalhe das fissuras verticais em   
praticamente toda altura do tanque. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 06 – Detalhe dos danos por corrosão de 
armaduras.  

Figura 7 – Dados geométricos do tanque 
e seção a ser verificada. 

Foto 05 – Vista parcial do tanque. Reforço 
provisório em cabos de protendidos com 
cordoalhas engraxadas.  
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3.2 Verificação da Fissuração 
Estando a segurança da estrutura garantida, tiveram lugar as análises quanto ao estado 
limite de serviço conforme segue. 
 
3.2.1 Tensão nas Armaduras devido à Pressão Interna 
O esforço normal na seção foi obtido por meio de uma análise por elementos finitos de 
casca. Para a cota onde se posiciona a seção em análise, relativamente distante dos 
vínculos, o esforço foi praticamente igual ao obtido pelo uso da equação clássica: 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Processamento em elementos finitos. Diagrama de esforços circunferênciais de tração para um 
carregamento de pressão interna de distribuição triangular. 
 
O esforço normal através do cálculo analítico resulta em 174 kN e  portanto muito próximo 
ao obtido no programa de análise. 
 
Resulta para as armaduras: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde: 
N – Esforço normal de tração
P – Pressão interna 
r – Raio médio do tanque 
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3.2.2 Tensão na Armadura devido ao gradiente térmico 

Como não se dispunha de dados precisos sobre a variação da temperatura ambiente do 
local, adotou-se a temperatura externa de 10oC para o cálculo do gradiente de 
temperatura após o tratamento estatístico previsto na norma brasileira. 

GRAY e MANNING (1973) indicam que quando o concreto encontra-se em contato com a 
água, pode-se assumir que a temperatura da superfície do concreto é a mesma do 
líquido. Para este caso 80oC. 

Para o concreto e película externa de ar, serão adotados respectivamente os seguinte 
valores para o coeficiente de condutibilidade térmica: 
 
k (concreto) = 6.10-3 cal.cm/cm2.s.oC 
f (ar aquecido) =4.10-4 cal/cm2.s.oC 
 
 
 
 
 
 
 

Sendo o coeficiente de dilatação térmica do concreto recomendado pela norma brasileira 
NBR-6118 (2003) 1.10-5/oC, a deformação específica total (∝. ∆t) será de 0,4%o. 

Da seção representada na figura 07, determina-se a posição da linha neutra pelo método 
da homogeneização da seção o que resultará em 3,67 cm. 

Com os dados acima, e sabendo que a espessura total da seção é de 20 cm, fica 
determinado o diagrama de deformações abaixo: 

Figura 9 – Diagrama de deformações na seção. 
 
Estando o aço em regime elástico, a tensão atuante resulta da multiplicação da 
deformação específica pelo módulo de deformação para o aço CA-50 de 210 GPa. 
 
 



 

3.2.3 Cálculo da Abertura de Fissuras 
O cálculo da abertura estimada das fissuras foi realizado segundo a norma NBR-6118 
(2003), pela determinação da área de concreto de envolvimento e utilização das 
expressões do tem 17.3.3.2. 
 
Dados: 

 
Tomando-se o menor dos dois valores (0,22 mm), e comparando-o com o limite 
recomendado pela mesma norma de 0,2 mm para a classe de agressividade IV, conclui-
se que a abertura de fissuras será ligeiramente maior que a preconizada. 

A norma brasileira em vigor chama a atenção para o fato de que os critérios para esta 
análise devem ser encarados como avaliações aceitáveis do comportamento geral do 
elemento, mas não garante a avaliação precisa da abertura de uma fissura específica. 

Partindo desta premissa, e da pequena diferença entre o valor calculado e o 
recomendado, é de se supor que o quadro de fissuração não seria grave e eventualmente 
até aceitável caso fossem assumidos critérios diferentes para esta avaliação. Por outro 
lado a observação em trabalho da estrutura, a efetiva agressividade do micro-clima com 
abundancia de cloretos refletida na alta velocidade de deterioração dos elementos 
estruturais próximos constituem uma forte razão para o combate da fissuração. 

Como ilustração do acima exposto, temos um fato ocorrido durante a intervenção 
definitiva de 2004, onde, por recomendação da empresa projetista, os procedimentos de 
recuperação estavam em andamento com a torre inoperante e não era possível detectar a 
ocorrência de fissuras, mesmo após a remoção dos cabos protendidos do reforço 
emergencial. Os reparos foram executados com diferentes materiais sendo a torre 
completamente revestida por uma fina camada de argamassa cimentícia com adição de 
polímero para proteção superficial, DEGUSSA (2003). Por um imprevisto na operação da 
fábrica, a torre teve de ser colocada imediatamente em operação com sua capacidade 
total, o que levou ao reaparecimento das fissuras verticais. 

Ficou evidente neste momento que a recomendação da execução de um reforço ativo 
com cabos protendidos foi uma decisão acertada como um eficiente artifício para combate 
à fissuração de uma estrutura em ambiente fortemente agressivo. 
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4 Conclusões 

O cálculo das tensões nas armaduras pelo esforço normal em tanques não se resume a 
um problema de flexo-tração, já que o esforço normal não possui ponto definido de 
aplicação devido ao fato das deformações nas armaduras serem obrigatoriamente iguais. 

Embora a metodologia para cálculo do gradiente térmico seja coerente entre as 
bibliografias consultadas, os coeficientes a adotar não estão convenientemente reunidos 
de forma clara para uso em projeto 

A abordagem para cálculo das tensões devidas ao gradiente térmico proposta por GRAY 
e MANNING (1973), retrata de forma mais realista o mecanismo de surgimento de 
tensões do que a aplicação de um momento fletor equivalente. 

A conclusão obtida do estudo de caso vai ao encontro do item 13.4.3 da norma brasileira 
NBR-6118 (2003), onde recomenda-se a utilização da protensão em estruturas onde as 
fissuras afetam a funcionalidade do elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 07 – Ocorrência de fissuras verticais durante 
a recuperação do tanque.  

Foto 08 – Detalhe da fissura da foto 07.  
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