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SUMARIO

Neste trabalho é apresentado um resumo dos procedimentos a
serem seguidos para a análise de impactc de aviões sobre
estruturas de concreto, enfatizando-se aspectos relativos â
segurança de usinas nucleares. A força de impacto ê
determinada através do modelo de Riera. O efeito destas
forças de impacto sobre estruturas de concreto é
r<sumidamente apresentado, ressaltando-se as vantagens da
ccnsideração do comportamento nio linear do concreto
submetido a cargas de curta duração. As simplificações
envolvidas na análise de uma estrutura real são ilustradas
através de ura exemplo de verificação da envoitória de
concreto de um reator nuclear.



1. INTRODUÇÃO

Em certos casos, para satisfazer âs severas exigências

de segurança de operação de algumas estruturas em usinas

nucleares, estas devem ser projetadas para resistir ao

impacto acidental de aeronaves. Este tipo de carga pode ser

importante no caso da usina estar localizada em regiões de

intenso tráfego aéreo ou nas proximidades de um aeroporto.

Este caso de carga tem sido ultimamente objeto de um

crescente interesse, como é demonstrado pelo aumento do

numero de trabalhos sobre o assunto apresentados nos

últimos congressos internacionais (p.ex. [l]). O objetivo

essencial da análise é garantir a proteção dos equipamentos

nucleares importantes contra os efeitos produzidos pelo

impacto. É necessário, em primeiro lugar, o projeto de

barreiras físicas que devem resistir ao impacto direto do

projétil (no caso do edifício do reator, a casca externa de

concreto). Pode ser favorável isolar estruturalmente esta

barreira externa das estruturas internas. Em uma segunda

etapa os equipamentos devem ser projetados para resistir âs

ondas de choque que se propagam pela estrutura.

No presente trabalho serã abordado somente a análise do

impacto sobre as estruturas, devendo ser observado que para

a verificação dos equipamentos, são seguidos procedimentos

similares aos usados para excitação sísmica ("Floor

Response Spectra"). Não será analisado também o problema da

escolha dos ângulos e dos pontos de impacto críticos para a

análise.

Apresentam-se o procedimento para o cálculo da força de

impacto, o comportamento dos sistemas elasto-plásticos de um

grau de liberdade, e os princípios do comportamento e

resistência do concreto armado para cargas de impacto.
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2. DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE IMPACTO

2.1 Projeteis rígidos e deformãveis

O método de cálculo da força de impacto depende

inicialmente da forma de rutura do sistema projétil -

estrutura. Se durante a rutura as deformações da estrutura

forem preponderantes em relação âs do projétil, este poderá

ser classificado como rígido ("hard mis: .\le"). Em caso

contrário, o projetfe será classificado como deformável

("soft missile"). O impacto de aeronaves sobre estruturas de

concreto é um exemplo típico deste último tipo de Impacto.

2.2 O modelo de Riera

Para o cálculo da força de impacto proveniente da

colisão de uma aeronave sobre uma superfície rígida, o

procedimento proposto por Riera [2], pode ser utilizado.

Este procedimert "> baseia-se nas seguintes hipóteses:

i A ruture * * aeronave se dá por flambagem de sua

estruture e ««: progressiva, sendo considerada como seção de

rutura u v^la que se encontra em contato com a

superfíç fc rígida;

ii A carge de flambagem da seção de rutura desacelera a

região ro avião ainda não rompida, a qual mantém

integra i sua rigidez. A força total aplicada pelo

avião s';bre o paramento será então a soma da carga de

flambagem da seção de rutura, com a força que

desacelera totalmente a massa desta seção. As

expressões de Riera para o caso de superfície rígida

são as seguintes:

P(t) » Rĵ ít) + p(t)Ôa(t)
2 (1)

- maüa(t) (2)



p(t) e Rw(t) são respectivamente a massa por unidade de

comprimento e a carga de flambagem da fuselagem do avião na

seção de rutura. Ü (t), il (t) ,em são respectivamente a

aceleração, a velocidade» e a massa total da região ainda

não rompida do avião.

2.3 Cálculo da força de impacto

A força de impacto F(t) é obtida a partir dos seguintes

parâmetros:

i Velocidade inicial do avião;

ii Distribuição da massa e da carga de flambagem ao longo

do comprimento da fuselagem.

A força de Impacto F(t) pode ser obtida numericamente

através de um algoritmo de integração baseado nas seguintes

considerações:

i A integração numérica das equações diferenciais do

movimento é feita em N intervalos Ax do comprimento L do

avião, sendo:

Ax = L/N; (3)

ii Para cada intervalo de integração podem ser obtidas,

diretamente dos dados de entrada,, a carga de flambagem

da seção K.M e a massa da região ainda não rompida

mix), calculada por integração numérica de p(x) desde a

seção de rutura até o final do avião, A aceleração

nesta seção é então:

üa(x) - R ^ x J / m ^ x ) ; (4)



iii Em cada intervalo de integração admite-se uma variação

linear da aceleraçio. As equações incrementais de

movimento são:

• *• 112 ** A f 2

*üa " üa&t + °aT + 4 ü,r (5)

- (6)

»
Nestas equações as incógnitas são At e Aü jâ que Ú e

G são conhecidos da iteração anterior e fiü = Ax é obtidoa a
da Eq.3. Calculado o valor da velocidade em cada passo,

pode-se finalmente traçar a curva de forças pela Eq.l. O

processo é interrompido quando a velocidade se tornar nula.

O efeito da perda súbita de massa pala rutura da asa

pode ser considerado através de uma ramificação da curva de

massas a ser adotada a partir da ocorrência desta rutura.

2.4 O modelo de Riera generalizado

O modelo original de Riera pode ser generalizado para a

obtenção das forças de impacto sobre uma superfície

deformável, representada por um sistema dinâmico de um grau

de liberdade (massa-mola-amortecedor). deste caso a Eq.l é

reescrita como:

+ p(t) [üa(t) - Ô T ( t )P (7)

O equi l íbr io do sistema de 1GL dinâmico permite escrevei:

P(t) = jnTüT + CTÜT + KTüT (8)

Nestas equações ÍJT, ÔT, UT, mT, CT, KT são
respectivamente, a aceleração, a velocidade, o deslocamento,
a ir.asoa, o ai^orteciir.onto a a rigidez do sistema dinâmico. As
seguintes alterações devom ser efetuadas no algorít.ro ca
í.niorjração nurr.S



i O intervalo de integração Ax corresponde agora â

diferença entre o deslocamento do avião e o da superfície

de impacto:

AX = Aüa - òüT (9)

ii BB cada passo deve ser feito um ciclo iterativo interno

para a obtenção de AU e AU . Para isto expressa-se U_,

pela fórmula incrementai:

P(t) + *{6U^/àt • 2UT) + CT(2OT + üTAt/2) - K ^

T 6m/At2 + C-/A_, + K_
r * T (10)

Agora as incógnitas AUA, AüT e F(t) são obtidas

iterativãmente através das Eqs. 7,9 e 10 até se obter a

precisão desejada para AU e AU_.

Deve-se notar que para os valores dos coeficientes do

sistema de 1GL típicos para usinas nucleares, o modelo

rígido e o modelo flexível fornecem praticamente os mesmos

resultados.

2.5 Outros modelos para obtenção da curva de forças

No caso de não se conhecer a distribuição das cargas de

flambagem ao longo da fuselagem, pode-se obter uma razoável

aproximação através da curva de forças fornecida pela

expressão pV£ em que V é a velocidade de impacto.

A duração do impacto será tQ * L/V». Mo caso de altas

velocidades de impacto esta fórmula aproximada fornece bons

resultados.

Outro procedimento aproximado para a obtenção da curva

de forças ê o proposto por Pingueili [3].

Modelos mais elaborados que o de Riera para a obtenção

da curva de forças são descritos na literatura (p.ex. [4]);



no entanto, de acordo com [5], não se justifica a utilização

destes modelos, já que fornecem resultados equivalentes.

3. DINÂMICA DOS SISTEMAS ELASTO-PLÁSTICOS

3.1 Definição da zona de impacto

Em conseqüência do alto valor atingido pelas forças

internas provocadas pelo impacto, ê imprescindível levar-se

em conta o comportamento não-linear da estrutura. Em casos

simples, por exemplo no caso de impacto sobre uma laje, o

modelo estrutural objeto da análise não-linear pode ser

facilmente caracterizado de acordo com a teoria das

charneiras plásticas. Neste caso pode ser assumido um

mecanismo de rutura estacionãrio idêntico ao provocado por

forças estáticas, em virtude da alta velocidade de

propagação das fissuras (esta velocidade tem um valor

intermediário entre as velocidades de propagação de ondas de

cisalharoento e de compressão). Para cargas muito altas, a

configuração de rutura pode ser não-estacionãria, com zonas

plastificadas móveis ao longo do tempo. No caso de estrutuzas

com curvatura (simples ou dupla), a determinação da zona onde

deve ser considerado o comportamento não-linear torna-se mais

difícil. A análise não-linear global através de elementos

finitos é neste caso complexa e discutível. Em [6] ê

apresentada a única tentativa conhecida de realizar-se este

tipo de análise.

A zona de comportamento não-linear pode ser delimitada,

de forma aproximada, a partir dos diagramas de esforços na

estrutura obtidos através de uma análise elástica. Pode-se

admitir, por exemplo, que as curvas de momento nulo delimitam

a zona de impacto e que estas curvas se mantém inalteradas

no caso de análise inelãstica. No exemplo apresentado na

Seção 5 mostra-se a aplicação deste procedimento para o caso

de uma superfície cilíndrica.



Considera-se, a partir deste ponto, como conhecida a

região onde será realizada a analise não linear. 0

procedimento que é apresentado a seguir, baseia-se em métodos

conhecidos, [7] e [8], onde a hipótese fundamental ê a

substituição da estrutura por um sistema dinâmico equivalente

de um grau de liberdade.

3.2 Resistência

O conceito de resistência (R) foi introduzido por

Newmark £7] para problemas semelhantes. Sob a ação de

forças externas um elemento estrutural se deforma e surgem

forças internas. No caso de forças estáticas, a resistência

ê igual â carga aplicada (p). Em problemas dinâmicos a

resistência deve, em cada instante, estar em equilíbrio com

as cargas aplicadas e com as forças de inércia.

A resistência pode ser expressa em função do

deslocamento do sistema de 1GL equivalente através de uma

função R - 6. Deve-se notar que, R « constante corresponde â

formação de mecanismos de rutura decorrentes do comportamento

plástico do material, e a que as elásticas utilizadas

correspondem às produzidas por cargas estáticas

3.3 Sistema equivalente

Para definir um sistema equivalente de 1GL de maneira

consistente com o sistema real, é necessário que o sistema

equivalente reproduza adequadamente: i) o trabalho realizado

pelas forças externas; ii) a energia de deformação; e iii) a

energia cinética do sistema real.

Considere-se uma elástica T(x,y) para o sistema real

(adota-se usualmente a elástica produzida por cargas

estáticas), normalizada para u(PQ) » 1, sendo PQ um ponto de

referência. Para satisfazer as equações de equivalência de

energia, deve-se ter as propriedades equivalentes:



m*«-/c-:s (x.yjdxdy =Jaa/;-£xdy (11)

F* » :pi'(xty>d>dy = K1.fp<5xdY (12)

R* = K R = K.R (13)
r ii

Este modelo equivalente fornece o mesmo deslocamento oin

Pfl e a mesma freqüência natural w do sistema original. 0

conceito de "massa geométrica" equivalente recomendado por

alguns autores |10|deve ser evitado por não possuir base

teórica.

A equação diferencial do movimento para o sistema
equivalente pode ser escrita como:

m*ü + R*(u) = F* (14)

A incógnita u é o próprio deslocamento real da estrutura

emP 0.

3.4 Reações dinâmicas

Para a verificação dos esforços cortantes nos apoios da

estrutura, utilizam-se os valores máximos das reações

dinâmicas no sistema equivalente obtidos através do

equilíbrio dinâmico em cada instante de tempo. Estas

reações podem ser expressas através de una equação do tipo:

V(t) - a(t)R + &(t)P (15)

Este tipo de cálculo pode ser evitado se se exige que a

resistência a cortante RQ seja maior que a resistência a

flexão. Por exemplo RQ-*-. a 1»5 R. Neste caso fica

garantida a rutura do tipo dúctil.



3.5 Classificação dos diferentes tipos de respostas

Dependendo da relação T/t^, onde T = período fundamental

de vibração do sistema e t, = tempo característico da

excitação (por exemplo, para um pulso retangular, a própria

duração do pulso), a resposta máxima poderá ocorrer durante a

aplicação da carga ou posteriormente. Neste último caso,

para altos valores de T/t. (> 10) a carga pode ser considerada

como do tipo impulsiva. A velocidade inicial imprimida ao

oscilador i:

CL = -j-p-, I = /F*dt. (16)

Como para U_- devemos ter ü = 0, este deslocamento

máximo pode ser obtido da igualdade das energias cinêtica e

de deformação (K = V).

Para valores baixos de T/t^ (< 0.25) a resposta será

fundamentalmente estática e as forças de inércia podem ser

desprezadas.

Para valores intermediários 0.25 < T/t. < 10, a resposta

deve ser calculada através da integração das equações de

movimento. As normas em geral (por exemplo [9]), permitem

para valores de T/t^ > 10 grandes deformações da estrutura

admitindo rotações nas rótulas da ordem 12°. Para

T/t. < 0.25 as normas limitam as deformações, por exemplo,

exigindo que a resistência R seja maior que a força

aplicada P.

3.6 Dutilidade necessária

A dutilidade necessária é definida como a relação

p » xmax/
x
y/ entre o valor máximo de um parâmetro de

resposta X x e o valor deste parâmetro em seu limite

elástico. Para que haja equilíbrio dinâmico é necessário

que se tenha a dutilidade disponível sempre maior que a



Em concreto armado o parâmetro mais.conveniente [li],

para a definição ca òutilidade é a curvatura, sendo

v rs ç /«• . 0 coeficiente de dutilidade de curvatura
\l' iTi3X V

disponível ê definido como a relação entre a curvatura

última da seção correspondente ao encurtansnto iriaxiiao do

concreto e a curvatura correspondente ao escoanento do

aço para o mesmo nível de força normal.

Como em geral o sistema equivalente é definido em ternos

de deslocamentos, ê necessário relacionar estas grandezas

com as rotações. Esta relação é obtida integrando o

diagrama de curvaturas do elemento estrutural. Em geral

pode-se supor um modelo rigido-plãstico, em que as

curvaturas elásticas são consideradas nulas. A extensão das

rótulas plásticas pode ser obtida aproximadamente através de

relações empíricas.

4. COMPORTAMENTO E RESISTÊNCIA DO CONCRETO ARMADO

PARA CARGAS DE IMPACTO

4.1 Efeitos locais

Os efeitos de cargas concentradas ãe impacto

sobre estruturas de concreto podem ser classificados como

locais e globais, conforme se indica esgueroaticamente na

Fig. 1. Um estudo detalhado dos diferentes efeitos locais

e das formulas, geralmente empíricas, utilizadas para a

verificação das estruturas de concreto contra estes tipos

de rutura, estão fora do objetivo deste trabalho. Por

exemplo, de acordo com [12], para efeitos locais é

suficiente verificar a espessura do elemento estrutural de

acordo com a fórmula:

ai)



G, V e J? são o peso,.velocicaòç e ciânietro oo avião. f. , c

a resistência cúbica õo concreto.

Outras norir.es exic^tn ta»òlro a verificação òo puncior.arr.snto

aplicando es ta t ic ien te o valor máximo da força de impacto.

o) PENETRAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO b) FRAGMENTAÇÃO DA FACE OPOSTA

c) PERFURAÇÃO d) EFEITO GLOBAL

Fig. 1



4.2 Efeitos globais

O estudo do comportamento global da estrutura inclui a
verificação ã flexâo e ao cisalhamento dos elementos
estruturais. Neste caso, são geralmente admitidas reduções
nos coeficientes de segurança»de maneira que são utilizados
diretamente os valores últimos das resistências.

Por outro lado, como conseqüência da rapidez com que se
processa o aumento das deformações da estrutura submetida as
cargas de impacto, as resistências dos elementos estruturais
são superiores às obtidas sob condições estáticas. O valor
dos fatores de aumento dinâmico dependerá do tipo do
carregamento e do material. Um aumento de 10 a 25%
relativamente ãs resistências estáticas são admitidos em
[13] e [14].

O aproveitamento do comportamento não-linear do
concreto conduz a uma relevante economia no diroensionamento.
Por outro lado, esta analise não-linear acarreta .
necessariamente a admissão de grandes deformações inelãsticas
antes do colapso. Estas deformações são limitadas pelas
normas que estabelecem valores máximos para a dutilidade de
rotação como função do nível de força normal na seção. As
tensões de comparação para a verificação do cisalhamento
são também funções do valor da força normal na seção. Na
Pig. 2 é apresentada a curva de capacidade resistente de uma
seção de concreto e a curva da dutilidade admissível como
função das forças normais.

5. EXEMPLO

A título de exemplificação dos procedimentos expostos
nos itens anteriores é apresentada a análise da envoitória
de contenção de um reator nuclear para impacto de avião. A
estrucura foi verificada para o impacto dos seguintes aviõesÍ

U
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i BOEING 727-200;

il ELECTRA;

iii BANDEIRANTE;

iv F5; e

v PHANTOM.

O objetivo da análise é definir as velocidades máximas

de impacto para cada uma das aeronaves de maneira que não se

produza colapso da envoltôria de contenção. Foi seguido na

verificação o código ACI [13], [14].

Na Fig. 3, sao apresentadas as curvas de distribuição de

massa e de rigidez ao longo do comprimento de um BOEING

727-200. Ê mostrada também a ramificação da curva de massas

a ser considerada após o desprendimento da asa no ponto de

abscissa XA.

DISTRIBUIÇÃO DA MASSA

DISTRIBUIÇÃO DA MASSA APÓS A RUTUU OA ASA
CAMA DE FLAM9AGCM

*fi

tfi

MASSA DISTRIBUO* Ü*«/»9 ACAftCA De FLAMM6CM Ü>N)

10000

TSOO

5000

t»OO

DISTANCIA ÁttÇÍO FRONTAL

»P «A Vfi 4

PROPRIEDADES DE UM BOEING 727-200

Fig. 3



Estas curvas foram obtidas a partir de gráficos

semelhantes de outros modelos de aviões. As forças de impacto

para diferentes velocidades são também apresentadas na Fig.4.

Estas forças foram obtidas através de um programa de

computador que automatiza os procedimentos expostos na seção

2. Para os outros modelos de aviões são obtidas curvas semelhantes.

rwluú '• >

40000 -

30000 -

zoooo -

wooo -

FORÇA DE IMPACTO DE UM BOEING 727-200
CONTRA UM PARAMENTO RÍGIDO

Fig. 4

Um primeiro limite para as velocidades é obtido através

das fórmulas de penetração. Nesta análise foi utilizada a

formula do IfBT pL2j, que é baseada nas recomendações

empíricas Ballistic Research Laboratory.

A análise global da estrutura foi realizada através de

vn modelo com elementos finitos axissimétricôs.



O carregamento foi de-corcpcsto em série de Fourier, senão

considerado 20 termos, cora o que se obteve uma

representação adequada da resposta para moôos de freqüência

-ãtê 20CHz. O sistema de equações diferenciais de movimento

foi integrado nurneric&rrtente pelo método 0 de Wilson. !va

Fig. 5 apresentirr.-se as características do node Io e a

resposta para o impacto de um BOEING 727-200 â velocic^cç de

66m/seg no ponto indicado. A área de contato foi definida

COITO um retângulo de 3 x 10m, mantida conrtante em toda a

análise.

Desta análise global foram extraídas as seguintes

conclusões:

i A resposta, em cada instante de tempo, mantém uma

afinidade com a que seria obtida se a carga fosse

aplicada estaticamente. Mostra-se, por exemplo, na

Fig.6 a variação das forças de membrana no tempo,

notando-sfe uma quase proporcionalidade com o

carregamento aplicado. Esta afinidade possibilita a

consideração das forças normais de forma aproximada,

como será explicado adiante.

ii £ possivel individualizar uma zona da casca cilíndrica

onde se concentram os maiores esforços. Na Fig.7 ê

mostrada esta zona, compreendida entre os paralelos

que passam pelos nós 13 e 17 e entre os meridianos

afastados de 20° de cada lado do centro da carga

aplicada. Nesta figura são mostradas também as linhas

de rutura que correspondem ã configuração de colapso.

A relação R = Ctexm é obtida de acordo com a teoria

de charneiras plásticas, sendo m o momento último da

seção por unidade de largura, praticamente igual nos

dois sentidos, como conseqüência da distribuição

Bsta >íj.ca r.a nv.oettlcio ei lí.Tlr.ica 'oi : ivili: .;<].i ̂ ?1.J;J
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procedimentos descritos na Seção 3. A resposta do sistema

equivalente foi obtida através de integração numérica das

equações de movimento, obtendo-se para as diferentes aeronaves

e velocidades:

i A dutilidade de deslocamento necessária

ii O tempo em que ocorre a resposta máxima (t )

iii O valor máximo das reações dinâmicas

A determinação da dutilidade de curvatura foi efetuada

como indicado no item 3.6. Na Fig.2 é apresentado o

diagrama de interação Mu x N da seção analisada, assim como

a dutilidade disponível em função de N . De acordo com esta

mesma figura ê possível estabelecer uma correlação entre a

dutilidade de rotação (p.) e a de deslocamento (yfi). A

extensão das charneiras foi obtida de acordo cora

O valor das forças de membrana necessárias para a

determinação de M e V é obtido na Fig.6 utilizando-se

t = t . Constata-se que estas forças variam entre os

limites P(t)/5 e P(t)/10. £ possível então utilizar na

análise estas duas curvas verificando-se a seção de concreto

para a mais desfavorável em cada caso.

0 mesmo procedimento foi utilizado para a verificação

do cisalhamento e do puncionamento, já que, neste caso,

deve-se notar que as tensões limites de comparação

são dependentes do nível de força normal na seção.



6. CONCLUSÕES

Foram expostos neste trabalho basicamente, os conceitos

fundamentais que se utilizam na análise de impacto de aviões

sobre estruturas de concreto armado. Foi enfatizada a

necessidade da utilização de procedimentos simplificados,

como: . \

- A função de excitação pode ser obtida através do algoritmo

apresentado na Seção 2;

- A zona de concentração dos maiores esforços ê definida

através de uma análise, elástica;

- Esta zona é analisada através de um sistema elasto-plãstico

simplificado.

Deve-se salientar a necessidade de utilização de normas

modernas para a verificação das seções de concreto armado.

Note-se, também, o papel importante desempenhado pela

consideração das tensões de membrana e da dutilidade das

seções do concreto para a economia no ãimensionamento
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