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reduzida, principalmente nas que apresen-
tam fissuração elevada, permitindo que os 
agentes agressivos penetrem para o inte-
rior do concreto, provocando uma série de 
danos, sendo o mais notável a corrosão de 
armaduras.

Outra variável importante está rela-
cionada com a questão do cobrimento das 
armaduras, seja pelo detalhamento do projeto, 
por valores inconvenientes ditados por normas 
antigas ou ainda por erros executivos.

Por outro lado, os materiais e as tecno-
logias utilizados nas obras mais antigas eram 

inadequados para esse tipo de estrutura, ge-
rando juntas de concretagem permeáveis entre 
fases de concretagem, com traços pobres e mal 
estudados, normalmente sem a utilização de 
aditivos, resultando em segregações e elevada 
porosidade.

2. Considerações sobre 
o uso da Protensão Externa

Dentre as diversas técnicas de reforço 
disponíveis, uma solução de excelente de-
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sempenho técnico e financeiro para o caso de 
estruturas cilíndricas é a protensão externa 
não aderente, destacando-se as seguintes 
vantagens:

 Reforço ativo, que pode ser realizado
 com a estrutura em utilização;

 Execução rápida; 
 Excelente controle da fissuração e   

 conseqüente aumento de durabilidade; 
 Fácil manutenção, pois os cabos podem

 ser substituídos total ou parcialmente   
 com a estrutura em operação e, por
 estarem visíveis, qualquer dano é    
 facilmente detectado.

A protensão atua como uma pressão 
externa oposta à do material armazenado, 
tendendo a anular as tensões de tração.

Os cabos são instalados externamente, 
protegidos por uma camada de graxa e man-
gueira de PEAD resistente a ultravioleta.

Após a instalação, é feita a protensão, 
sendo que os blocos de ancoragem são móveis 
e podem ser de vários modelos.

Ao final do processo, é executada a cai-
xa de proteção dos blocos de ancoragem com 
microconcreto.

3. Caso – Silos de Carvão na Colômbia 

Um caso de destaque por sua enverga-

dura é o dos silos da mina de carvão de Cerrejón 
localizados na Guajira – norte da Colômbia.

Trata-se de um conjunto de dois silos em 
concreto armado para estocagem de carvão 
com aproximadamente 22 m de diâmetro e 72 
m de altura. Com cerca de 20 anos de idade, 

Figura 4: Tanque de uma fábrica de papel e celulose que 
foi reparado, protegido e reforçado com utilização de 
protensão externa
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Figura 5: Vista geral da estrutura

tem  capacidade de armazenamento de 12.000 
t de carvão por silo.

Cada silo armazena material para um 
trem de 120 vagões (100 t por vagão), sendo 
movimentada a quantidade diária de aproxi-
madamente 36.000 t de carvão.

Diversos danos existentes e a sus-
peita de insegurança frente a cargas 
sísmicas levaram o cliente a contratar a 
empresa colombiana Integral Ingenieria, 
com consultoria internacional da Exata En-
genharia para elaboração de diagnóstico 
e projeto de recuperação e reforço para 
a estrutura.

Devido aos problemas observados, a 
operação de descarregamento dos silos se 
encontrava limitada, podendo apenas ser uti-
lizadas as aberturas junto à parede comum dos 
dois silos.

Foi realizada uma completa campanha 
para coleta de dados para possibilitar as aná-
lises, incluindo:

 Inspeção visual completa com exame
 de percussão;

 Levantamento geométrico de aberturas   
 não documentadas;

 Extração de testemunhos de concreto
 e aço;

 Ensaios de resistência à compressão,   
 módulo de elasticidade e porosidade
 do concreto;

 Ensaios de tração do aço;
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 Ultra-som;
 Potencial elétrico de corrosão;
 Umidade superficial do concreto;
 Umidade e temperatura ambiente;
 Medidas de profundidade de

 carbonatação;
 Determinação do teor de cloretos.

Diversas combinações de carregamento 
foram estudadas para obtenção das situações 
mais desfavoráveis, incluindo a operação 

simultânea ou intercalada das aberturas de 
descarregamento de um mesmo silo, preten-
dida pela mina.

O costado foi verificado à flexo-tração 
e flexo-compressão para as solicitações circun-
ferenciais e verticais em diversas seções com 
armaduras e esforços diferenciados.

Para verificação frente ao sismo foi 
utilizada análise modal espectral, calibra-
da com resultados de instrumentação para 
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obtenção de parâmetros dinâmicos, reali-
zada em estudo anterior pela Universidade 
dos Andes.

Como método aproximado de valida-
ção, foram adicionalmente feitas análises 
simplificadas com modelo de barra engasta-

da de propriedades equivalentes, que mos-
traram boa aproximação com os resultados 
obtidos pela análise modal.

Conc lu iu- se  que o  costado não 
apresenta segurança adequada para os 
esforços decorrentes da pressão do ma-
terial e de gradiente térmico. Quanto às 
ações sísmicas, concluiu-se que a estrutura 
apresenta segurança aceitável, apresen-
tando apenas tensões elevadas em regiões 
localizadas (concentração de tensões nas 
aberturas).

A fissuração do costado, decorrente 
das elevadas tensões em serviço, acelerou a 
corrosão de armaduras, agravando ainda mais 
o problema.

Para garantia da segurança e boas 
condições de utilização, foram especifica-
dos procedimentos de reparo, proteção e 
reforço para as solicitações circunferen-
ciais, tendo sido o projeto desenvolvido 
com utilização de protensão externa. No 
momento, está sendo licitada a execução 
desses serviços.

Um ponto que mereceu atenção es-
pecial foi a verificação da união monolítica 
entre os silos, procurando evitar a proten-
são dessa região, cuja execução seria muito 
complexa. Ficou demonstrado que a fissu-
ração da parede comum é aceitável, o que 
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simplificou a solução, tornando necessário 
apenas um detalhamento especial para com-
bater a fissuração na zona de ancoragem 
dos cabos.

4. Recomendações gerais para projeto

Em função das experiências anteriores, 
pode-se salientar as seguintes recomendações 
básicas para projeto desse tipo de estruturas:

 Escolher corretamente as cargas a serem
 consideradas, principalmente as
 relacionadas com o material a ser
 depositado (liquido ou granular), com   
 definição cuidadosa de suas características 
 físicas e químicas e sua variabilidade ao   
 longo do tempo;

 Se necessário, determinar experimentalmente
 as características do material a ser   
 depositado, pois é comum que os dados   
 dos vários manuais existentes ou o histórico  
 das empresas não estejam adequados à
 realidade atual e levem a esforços   
 totalmente distintos daqueles que   
 efetivamente irão atuar sobre a estrutura;

 Realizar criteriosa seleção, dentre os vários
 métodos que existem na bibliografia, para
 determinação dos esforços, principalmente  
 de pressões horizontais, em geral o   
 carregamento mais importante a ser   
 considerado;

 Definir a estrutura corretamente,
 principalmente os vínculos, de modo a   
 obter esforços solicitantes coerentes com o 
 sistema estrutural real, pois estes    
 podem ser totalmente diferentes daqueles  
 apresentados pela estrutura nas suas várias  
 fases de carregamento;

 Estudar a rotina de carga e descarga e
 simultaneidade da atuação de    
 carregamentos para que se formulem as   
 hipóteses de carga mais desfavoráveis para  
 as verificações de estado limite último e
 de serviço;

 Finalmente, observar o dimensionamento  
 e detalhamento, seja em concreto
 armado ou protendido, pois esta é uma
 fase delicada que merece atenção para   
 garantir que os procedimentos de execução  
 sejam simplificados, evitando erros
 em obra. 


