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Resumo 

 

A incidência de eventos climáticos extremos no território nacional tem aumentado 

drasticamente nas últimas décadas.  Apesar dos diversos casos relatados e dos prejuízos 

causados, não há normas nacionais que abordem o dimensionamento de estruturas 

resistentes a tornados. O presente trabalho visa avaliar, através de simulação 

computacional, o comportamento de uma estrutura aporticada de concreto armado 

submetida ao efeito de um tornado. Como não há instrução normativa nacional que trate 

deste tipo de problema, foram utilizadas as normas internacionais mais recentes sobre o 

assunto. Os resultados obtidos com o programa Plaxis 2D foram comparados com a 

formulação clássica de interação dinâmica solo-estrutura para fundações diretas 

parcialmente enterradas em solo homogêneo.  
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Introdução  

 

Segundo FUJITA e PEARSON (1973), os tornados se derivam de nuvens chamadas 

Cumulonimbus, que acumulam muita energia interna e que causam ventos fortes, 

precipitação, relâmpagos e granizo. Quando estas nuvens atingem seu máximo 

desenvolvimento, elas podem se tornar uma supercélula e derivar para uma tempestade 

tornática. 

Na América do Sul, este mecanismo é formado principalmente pelo encontro de 

circulações atmosféricas em latitudes médias de Jatos de Baixos Níveis (JBN) com 

Jatos Subtropicais (JS). Os JBN transportam umidade e calor proveniente da Amazônia 

para as latitudes mais altas, através da circulação de ar no interior do continente. Os 

Jatos Subtropicais são provenientes da região da Patagônia e são constituídos de massas 

de ar frio e seco. Estas massas de ar se encontram em torno da latitude 30°, numa região 

que se estende desde a região de Buenos Aires até o interior do Estado de São Paulo. 

CANDIDO (2012) desenvolveu uma metodologia para avaliar os padrões temporais e 

espaciais da ocorrência de tornados no território brasileiro. Seu trabalho baseou-se no 

georeferenciamento do banco de dados de tornados registrados no Brasil. Utilizando 



 

 

ponderações baseadas nos fatores intervenientes de formação tornática, ele concluiu que 

o interior do estado de São Paulo e o litoral do Rio Grande do Sul são os lugares de 

maior probabilidade de incidência de tornados no Brasil. 

 

Ações tornáticas em usinas termonucleares 

 

O Programa Nuclear Brasileiro iniciou seu desenvolvimento na segunda metade do 

século passado, projetando e construindo instalações em diversas partes do território 

brasileiro, inclusive no interior de São Paulo, em áreas de alto risco de incidência de 

tornados. Como não há normas brasileiras sobre o efeito de tornados em edificações 

nucleares, as edificações foram projetadas a partir de adaptações de normas 

internacionais, como as elaboradas pela U. S. Nuclear Regulatory Commission 

(USNRC). 

O Regulatory Guide 1.76 (USNRC, 2007) instrui o projeto de estruturas nucleares 

sujeitas à ação tornática, definindo os tipos de efeitos causados pela sua passagem na 

região de instalação de uma edificação. De um modo geral, os danos causados podem 

ser resumidos aos efeitos de altas rajadas de vento, queda de pressão súbita decorrente 

da passagem do “olho” do tornado pela área da edificação e também pelo arremesso de 

objetos (mísseis tornáticos) sobre a estrutura da edificação. Este regulamento delimita o 

“tornado de projeto” em função de um banco de dados com mais de 40 mil eventos 

reportados, desde a década de 1950.  

Tendo em vista que os tornados registrados no Brasil não possuem a mesma frequência 

nem a intensidade daqueles registrados nos EUA, optou-se por utilizar nos cálculos os 

efeitos causados pelo tornado mais brando descrito no regulamento americano. As 

tabelas 1 e 2 resumem as principais características do tornado e dos projéteis 

arremessados a serem utilizados no projeto. 

 

Tabela 1- Características do tornado 

 



 

 

 
Tabela 2- Características do projétil 

Os efeitos decorrentes das pressões devidas ao vento são calculados segundo a NBR 

6123 (1988). Foram consideradas as pressões estáticas equivalentes agindo nas paredes 

e na cobertura da edificação analisada. O impacto dos misseis tornáticos, isto é, dos 

objetos arremessados pelo tornado na edificação, é calculado através do choque plástico 

destes objetos com a estrutura. Portanto, a energia cinética do impacto é convertida em 

carregamento dinâmico através do Teorema do Impulso, onde o impulso é dado como a 

área do gráfico da força dinâmica integrada no tempo. 

Para se simular o problema com maior precisão, o Regulatory Guide 1.76 (USNRC, 

2007) sugere a modelagem das estruturas em conjunto com o solo. Isto permite que as 

características de deformabilidade do solo sejam levadas em consideração no 

comportamento da estrutura, tanto do ponto de vista estático quanto do dinâmico. 

Ao se transferir uma solicitação dinâmica para uma fundação, esta transmite a energia 

cinética recebida através de ondas. A dissipação de energia decorrente da propagação de 

ondas no solo, traduzida por um amortecimento de irradiação, é uma consequência da 

resistência ao deslocamento do solo (inércia) causada pela passagem da onda mecânica. 

Segundo RICHART et al. (1970), a propagação de ondas em um meio elástico pode ser 

decomposta em três tipos diferentes de ondas, as ondas compressivas “P”, as ondas de 

cisalhamento “S” e as ondas de superfície de Rayleigh “R”. 

A Figura 1 ilustra a propagação destas ondas em um problema axissimétrico, 

considerando uma sapata circular rígida com carregamento cíclico vertical em um meio 

elástico com coeficiente de Poisson n = 0.25. 

 

Figura 1- Propagação de ondas em meio homogêneo, RICHART  et al. (1970)  



 

 

Segundo RICHART et al. (1970), as ondas de compressão e de cisalhamento são 

radiais, com lei de decaimento geométrico proporcional a r
-1

. As ondas de superfície 

tipo “R” possuem componentes horizontais e verticais distintas, com decaimento 

proporcional a r
-0.5

. Ainda, segundo os autores, 67% da energia é dissipada por ondas do 

tipo “R”, as ondas do tipo “S” dissipam 26% da energia enquanto que as ondas do tipo 

“P” dissipam 7% da energia. 

 

Estudo de caso 

 

A Figura 2 apresenta a estrutura da edificação que será analisada. A Figura 2a apresenta 

a planta de locação de fundações e a Figura 2b mostra uma vista lateral da estrutura 

aporticada. Apesar de não estar representado no desenho, a edificação possui um 

fechamento lateral em alvenaria, sem a presença significativa de janelas.  A cobertura 

da edificação é feita por telhas pré-fabricadas e autoportantes de fibrocimento. 

  

(a) (b) 

Figura 2- Estrutura da edificação a ser analisada 

 

As fundações superficiais são retangulares com dimensões de 4m x 5m x 1.5m e com os 

espaçamentos entre centros apresentados na planta. A caracterização do subsolo foi feita 

a partir de um ensaio “Crosshole” em conjunto com ensaios SPT. 

Conforme apresentado na Figura 1b, as vigas de fechamento se projetam para fora da 

edificação, adotando uma aparência de platibanda. Os pilares tipo mudam de seção na 

elevação +22.5, quando deixam de ter a forma “I” e têm a seção reduzida para um “T”. 

As vigas laterais, compostas de perfis U invertido, funcionam como travamento dos 

pilares e apoios para as paredes de alvenaria.  

A figura 3 apresenta as seções transversais dos elementos estruturais utilizados no 

projeto. Foram obtidas taxas de armadura da ordem de 2,8% para as vigas e de 3,8% 

para os pilares. É importante ressaltar que foi considerada a não-linearidade física do 

concreto armado através da redução da rigidez de flexão das vigas (40% da seção cheia) 

e dos pilares (80% da seção cheia) previstas pela NBR 6118(2014). 



 

 

 

Figura 3- Seções transversais da estrutura 

 

A edificação será submetida a um carregamento devido ao tornado de categoria F3, de 

72 m/s e, em seguida, será arremessado um projétil tornático sobre um de seus pilares. 

Tendo em vista a simetria da estrutura, optou-se por realizar uma análise bidimensional 

no estado plano de tensões utilizando o “software” PLAXIS 2D (2004).  

O PLAXIS 2D (2004) é um “software” voltado para a análise de problemas 

geotécnicos. Ele considera o comportamento inelástico do solo, com variação de 

volume e resistência em função do nível de carregamento. No seu módulo dinâmico, é 

possível se avaliar a propagação de ondas a partir de carregamentos externos.  

Ao se considerar a interação dinâmica entre o solo e a estrutura, é possível realizar uma 

análise mais realista do comportamento real da edificação ao ser atingida por um 

tornado. Ressalta-se que a análise de propagação de ondas tridimensionais em meios 

inelásticos ainda está fora do escopo dos projetos usuais da Engenharia, tendo em vista 

que os computadores presentes nos escritórios de cálculo estrutural ainda não têm a 

capacidade de processamento para este tipo de problema. 

Para que fosse possível realizar uma análise plana com características as mais próximas 

possíveis do comportamento tridimensional, foram utilizados outros modelos 

computacionais como apoio. Os deslocamentos e os mecanismos de plastificação do 

solo foram simulados com o PLAXIS 3D Foundation (2004), enquanto que a rigidez da 

estrutura e suas propriedades dinâmicas foram extraídas do SAP2000 (CSI, 2016). A 

Figura 4 apresenta os modelos desenvolvidos nestes “softwares”.  

O solo com as propriedades equivalentes implementadas no modelo 2D possui módulo 

de Young E = 500000 kPa, coeficiente de Poisson ν = 0.3, peso específico g = 19 

kN/m³, ângulo de atrito φ = 36.1° e coesão c = 0.5 kPa. As velocidades de propagação 

de onda previstas para este solo são vp = 595.2 m/s, vs = 318 m/s e vr = 296 m/s.  

Foi considerado um amortecimento viscoso para os elementos de concreto armado de 

7%, conforme previsto no Regulatory Guide 1.76 (USNRC, 2007). Para se fazer a 

calibragem dos parâmetros para o PLAXIS 2D, foram usadas as 20 primeiras 

frequências do modelo plano, gerando os parâmetros do amortecimento de Rayleigh de 

a = 0.079 e b = 7.4x10
-3

 . O intervalo de integração no tempo foi de Dt = 10
-5

 s. 



 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4- Figuras dos “softwares” de apoio utilizados na análise 

A Figura 5 apresenta a malha de elementos finitos utilizada na análise. Esta malha 

possui cerca de 1200m de comprimento horizontal e 400m de comprimento vertical, 

com 6531 elementos triangulares de 15 nós. Seu extenso comprimento deve-se ao fato 

de que o amortecimento por irradiação ocorre ao longo da propagação das ondas. 

Portanto, para capturar este fenômeno, deve-se realizar uma análise com fronteiras o 

mais distantes possível da fonte emissora do impulso. 

 
Figura 5- Malha de elementos finitos utilizada 

 

A Figura 6 apresenta o resultado das análises estáticas no pilar a barlavento, para os 

carregamentos horizontais de 12,4 kN/m e 9,3 kN/m nos pilares esquerdo e direito, 

respectivamente e 17,6 kN/m (de sucção) na viga. Para efeito de comparação, foi 

realizada uma análise elástica na mesma malha de elementos finitos, onde é possível 

observar que a não linearidade durante o carregamento vertical (permanente) causa um 

deslocamento 20% maior do que se fosse considerada a análise elástica. É importante 

observar que o pilar em análise sofre descarregamento durante a ação do vento. 



 

 

 

Figura 6- Deslocamento vertical no pilar esquerdo. 

 

Após a aplicação do carregamento estático, foi avaliado o efeito do impacto de um 

automóvel arremessado pelo tornado sobre a estrutura. A partir de uma massa efetiva de 

24.75 t, de uma velocidade de 24 m/s de projétil e considerando que o míssil tornático 

seja um veículo de 1,178 t, obtém-se um impulso de 28,3 kNs. Transforma-se o impulso 

em uma força dinâmica (em kN), com forma senoidal com ¼ de período, obtendo-se: 

 
(1) 

A Figura 7 apresenta o campo de deslocamentos no instante de tempo do impacto do 

míssil. O choque plástico ocorreu em 0.0785s a 9m de altura. A figura 7a apresenta o 

campo de deslocamentos horizontal gerado naquele instante. A figura 7.b mostra a 

plastificação gerada durante o impacto. Ressalta-se que os resultados apresentados 

levam em consideração o estado de tensões gerado na fase anterior (estática). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 7- Campo de deslocamentos (a) e plastificação (b) em t = 0,0785s. 
 

A figura 8 apresenta a propagação da onda impulsiva através da massa de solo. São 

apresentados os deslocamentos totais nos instantes de tempo (a) t= 0,16s; (b) t=0,47s; 

(c) t=0,5s. A cor verde representa deslocamento nulo, enquanto que a cor vermelha 

representa deslocamento da ordem de |u| = 10
-4

m. Tons de amarelo ou laranja 

representam deslocamentos totais intermediários. 



 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 8-Propagação de ondas nos instantes: (a) t= 0.16s; (b) t=0.47s; (c) t=0.50s; 
 

A Figura 8a mostra a parte da malha de elementos finitos próxima às fundações, que 

possui deslocamentos superiores à escala utilizada. Nas Figuras 8b e 8c, é possível ver o 

avanço da onda P dentro da massa de solo. Como esta é a onda com maior velocidade, 

observa-se que a onda P é delimitada pela curva amarela mais externa.  

Como a velocidade da onda principal é praticamente o dobro da velocidade da onda 

secundária e da onda de Rayleigh, é possível identificar na Figura 8c as três ondas. 

Enquanto que a onda P está propagando-se radialmente com sua frente de onda em 

torno dos 400m, as ondas S e R, representadas respectivamente pelas manchas amarela 

e vermelha, encontram-se em torno de 200m de distância da origem do modelo. 



 

 

Comparando-se o comprimento e a intensidade da mancha vermelha ao longo das 

figuras 8b a 8c, verifica-se que a mesma diminui em função da propagação da onda. Isto 

representa a dissipação de energia por radiação, que somente é observável quando a 

fronteira da malha de elementos finitos encontra-se bem longe da fonte geradora. 

A figura 9 apresenta a evolução dos deslocamentos ao longo do tempo no ponto de 

aplicação da carga (A) e nos centros das sapatas esquerda (B) e direita (C).  

Analisando os gráficos referentes às sapatas, é possível ver recalques permanentes nas 

direções vertical e horizontal. É importante destacar que os elementos em contato com o 

solo possuem maior amortecimento, tendendo a estabilizar os deslocamentos logo após 

a aplicação da carga impulsiva. A estrutura, que possui menor grau de amortecimento 

que o solo, não entra em movimento oscilatório mesmo após o tempo total de análise.  

 

Figura 9- Histórico no tempo 
 

Ressalta-se que a ordem de grandeza dos deslocamentos na fundação é diferente da 

ordem de grandeza dos deslocamentos da estrutura, e diferente da ordem de grandeza da 

propagação de ondas no solo. Enquanto que a estrutura desloca-se na ordem de 

grandeza dos centímetros, as fundações possuem deslocamentos da ordem de 

milímetros. A propagação de ondas ocorre na casa dos décimos de milímetro. Portanto, 

verifica-se que os problemas de interação dinâmica solo-estrutura relacionam grandezas 

muito diferentes e completamente interdependentes. 

  

Conclusões 

 

A ação de tornados sobre edificações nucleares é uma exigência recente dos órgãos 

reguladores nacionais. Desde o fim do século passado, este fenômeno climático ganhou 

relevância na comunidade científica brasileira. Por falta de prescrições normativas 

nacionais sobre o assunto, utiliza-se a metodologia presente em normas americanas.  

O carregamento decorrente da ação de um tornado possui baixa probabilidade de 

ocorrência associado a uma grande magnitude de ações. Desta forma, é natural que o 

projetista utilize de artifícios capazes de simular a dissipação da energia proveniente dos 

carregamentos. Uma possibilidade é considerar a interação dinâmica solo-estrutura, que 

além de considerar esforços e deslocamentos mais realistas na análise a ser realizada, é 

capaz de propiciar projetos mais econômicos. 

Foi desenvolvida uma metodologia de validação do modelo bidimensional, baseada em 

estudos tridimensionais da estrutura, desenvolvidos com o auxílio do programa 



 

 

SAP2000 e de estudos tridimensionais do solo, com auxílio do PLAXIS 3D 

Foundations. Usando estes “softwares”, foi possível criar um modelo bidimensional 

equivalente, capaz de desenvolver tensões e deformações na massa de solo compatíveis 

(em termos de ordem de grandeza) com aquelas previstas pelo modelo 3D, além de 

deslocamentos estruturais e esforços internos da mesma ordem de grandeza. 

O modelo gerou resultados compatíveis com a teoria de propagação de ondas em meios 

homogêneos. Os resultados demonstraram que o impacto de um projétil arremessado 

pelo tornado sobre a estrutura é capaz de causar deformações permanentes na massa de 

solo, principalmente se a fundação estiver localizada na superfície do terreno. As ondas 

de propagação do solo principais, secundárias e de Rayleigh foram identificadas no 

modelo e suas velocidades de propagação aferidas através de análise visual. 
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