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CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA CONTRA
EXCITAÇÕES SÍSMICAS NO PROJETO DO PRÉDIO
AUXILIAR DO REATOR E DO PRÉDIO DE CONTROLE
EM CENTRAIS NUCLEARES

1. INTRODUÇÃO

As rigorosas condiçÕo.s de segurança impostas no projeto de
centrais nucleares exigem que, mesmo para centrais
localizadas em região de baixa sismicidade, sejam
considerados os efeitos decorrentes de possíveis eventos
sísmicos. Para os prédios mais importantes da central
nuclear é exigida uma análise dinâmica completa. As
solicitações a serem consideradas nesta análise são
excitações sísmicas a serem definidas a partir de um
estudo das características sismológicas do local da
instalação da usina.

Na análise dinâmica global dos prédios da central nuclear
é necessária a adoção de modelos estruturais simplificados,
com relação aos modelos utilizados em análise estática.
A adoção de modelos de um número muito grande de graus de
liberdade na análise dinâmica levaria a um custo de
processanento proibiti /o.Sao muito utilizados na analise
dinâmica modelos de viga em que as características de
rigidez e de massa de toda estrutura são condensados em
uma única haste. Desta forma são obtidos na análise
dinâmica esforços globais a serem distribuídos entre vários
elementos que compõem a estrutura do prédio.

As solicitações sísmicas a serem consideradas no projeto
dos prédios principais da usina nuclear são discutidas
neste trabalho. São também apresentados oc modelos para a
análise sísmica global das estruturas da usina, assim como
os modelos para distribuição dos esforços globais. São
particularmente detalhados os modelos para a análise do
Prédio Auxiliar do Reator e do Prédio de Controle, que
juntamente com c Prédio do Reator e com o Prédio das
Turbinas constituem o conjunto principal de geração de
energia em uma central nuclear (ver ilustração 1.1).

2. SOLICITAÇÕES SÍSMICAS DE PROJETO

No ponto de vista de engenharia estrutural, as grandezas
mais importantes relacionadas com um evento sísmico são Oo
registros das acelerações, velocidades e deslocamentos do
solo em função do tempo. Na ilustração 2.1 são apresentadas
os gráficos destas grandezas registrados durante o
terremoto de El Centro, 1940 [1] . Deve ser notada a



extrema irregularidade destes registros, especialmente as
acelerações. As características de um sismo são melhor
definidas através dos espectros de resposta.

Para a construção dos espectros de resposta, aplica-se o
acelerograma sísmico como movimento de apoio em um sistema
de 1G.L. dinâmico, como definido na ilustração 2.2. 0
deslocamento relativo máximo vmax registrado durante a
aplicação do acelerograma é chamado deslocamento espectral,
Sd. 0 espectro de resposta é construído variando-se a
freqüência circular u> e a fração de amortecimento crítico
Ç, sendo:

(1)
2MÜ)

u

A partir do ;: »; locamento espectral são definidas as duas
grandezas c;*/1» latas:

Sv " ^ Sd Sa = u2 Sd = w Sv (3)

A pseudo-v : ̂ cidade espectral Sv é estatisticamente uma
boa aproxi ção para a velocidade relativa máxima ''max.
A pseudo-ac- leração espectral Sa é do ponto de vista
prático igu .1 â máxima aceleração total v"°tmax. Os gráficos
de Sd^ Sv, ia são normalmente plotados em função de u> em
um grafico •ri-logarítnico. Na ilustração 2.3 apresenta-se
o espectro . *Í resposta do terremoto de El Centro, 1940

Evidentemente, as características dos acelerogramas e dos
espectros de resposta registrados durante eventos sísmicos
reais variam enormemente. Espectros cüe resposta de projeto
devem ser derivados da análise estatística de várias
excitações sísmicas de magnitudes compatíveis com a
sismjcidade da região de construção da usina. Esta análise
estatística leva a uma suavização dos picos e vales dos
espectros de resposta individuais. Desta forma as respostas
dos sistemas estruturais ficam menos dependentes de pequenas
variações em suas propriedades dinâmicas.

As solicitações sísmicas de projeto são normalmente
derivadas de \ui espectro de resposta padronizado como a da
USNRC C?], reproduzido na ilustração 2.4 para a direção
horizontal; os espectros de projeto para a direção vertical
são usualmente definidos como 2/3 dos esgectros para a
direção horizontal. 0 espectro da USNRC e definido para uma
aceleração horizontal máxima do solo igual a l,0g (9,81
m/seg*/. Os espectros de projeto podem ser definidos
através de proporcionalidade com o espectro padronizado,



sendo o fator de proporcionalidade dependente da
sismicidade local.

Para realizar a análise sísmica de estruturas pele método
espectral ê suficiente a definição dos espectros de
resposta. Nos casos das estruturas em que as exigências
de segurança obriguem a análise dinâmica por integração
direta das equações de movimento, deverão ser gerados um
ou mais acelerogramas artificiais que reproduzam o
espectro de projeto^ Em [33 è* apresentada_uma
metodologia para análise sísmica com geração de terremoto -
artificiais por simulação de Monte Cario.

Normalmente a verificação de segurança dos prédios
principais da central nuclear é exigida para terremotos de
duas magnitudes diferentes: terremotos de desligamento
seguro (SSE -"Safe Shutdown Earthquake*') e terremotos de
projeto (DBE - "Design Basis Earthquake"). Na verificação
para o terremoto SSE é exigido apenas que a estrutura nãc
chegue à rutvra, de forma que seja possível a preservação
das vidas humanas e o desligamento seguro dos equipamentos
nucleares mais importantes; um alto grau de fissuração é
aceito nas estruturas. Durante c terremoto DBE é exigido
ô ue a usina continue a operar normalmente. 0 terremoto DEZ
e usualmente definido como tendo magnitude igual ã metade
da magnitude do terremoto SSE.

3. MODELOS PARA ANÁLISE SÍSMICA

Normalmente os modelos usados na análise dinâmica .das
estruturas poderão ser bastante menos refinados do que os
utilizados na análise estática das mesmas estruturas.
Isso é determinado principalmente por razões de ordem
econômica, já que o processamento por programas de
computador de um carregamento que' varia dinamicamente é
várias vazes mais caro do que o processamento de um
carregamento estático^ 0 grau de refinamento exigido no
modelo dependerá também das características do carregamer.:o
dinâmico, fundamentalmente do número dejnodos de vibraçãc
que ele excita. Deve-se considerar também que normalmente
o grau de incerteza envolvido nas cargas dinâmicas é
muito maior do que para cargas estáticas.

A representação matemática das estruturas para sua análisj
dinâmica pode a princípio ser feita por modelos de barras
ou por modelos em elementos finitos. 0 conteúdo de
frequências^e a variação espacial dos carregamentos
influenciarão decisivamente no grau de sotisticação a ser
exigido do modelo estrutural; a princípio o modelo deverá
ser capaz de representar todes os modos de vibração que
possam contribuir significantementc na resposta as cargas
aplicadas.^Modelos para a análise para cargas de impacto,
cujo conteúdo de freqüência se encontra normalmente numa
faixa muito elevada, poderão exigir uma representação



bastante refinada em elementos finitos, especialmente na
vizinhança da região de impacto. Já os modelos para
excitações sísmicas, onde o conteúdo de frequincias se
encontra normalmente em uma faixa inferior a 30Hz e as
forças equivalentes têm distribuição a grosso modo
aproximadamente uniforme pela estrutura, podem muitas
vezes ser constituídos por hastes de um único eixo onde são
condensadas todas as características de rigidez e de massa
da estrutura.

Nas ilustrações 3.1 e 3.2 são apresentados dois modelos
para uma r.esma estrutura (Prédio Auxiliar do Reator em uma
usina nuclear), um modelo em elementos finitos para cargas
de impactc de avião e um modelo em estruturas de barra
para análise sísmica £ 0 •

ha modelagem estrutural, deve-se ressaltar como de especial
complexidade a obtenção dos coeficientes de rigidez e
amortecimento do solo condensados nos nós da interface
solo-estrutura. No caso de fundações assentes sobre o solo
homogêneo é possível a^adoção de parâmetros condensados
independentes da freqüência de excitação, através do
modelo análogo de Lysmer-Hall [5] . Em situações mais
gerais, mesmo nos casos mais simples como solos
estratifiçados horizontalmente, a obtenção dos parâmetros
condensados é bastante mais complexa. Nos casos mais gerais,
estes parâmetros serão fortemente dependentes da freqüência
de excitação, obrigando a que a análise dinâmica seja
realizada no domínio da freqvência. Pode-se considerar como
"estado-da-arte" em interação solo-estrutura a metodologia
elaborada por Wolf [$i] a partir do método dos resíduos
ponderados, através da formulação indireta do método dos
elementos de contorno.

MODELOS PAR/, DISTRIBUIÇÃO DE FORÇAS SÍSMICAS

Como explicado no item anterior, através de modelos
simples como modelos em viga é possível muitas vezes se
obter uma boa avaliação das forças sísmicas globais
atuantes em uma estrutura; os resultados finais da análise
poderão ser diagramas de momentos fletores, forças
cortantes, forças normais e momentos torsores máximos
atuando ao longo da altura do prédio.

Conhecidos os esforços sísmicos globais na estrutura, o
problema a ser enfrentado pelo projetista será o de
distribuir os esforços globais entre os diferentes
elementos estruturais, com vistas a seu posterior
dimensionamento. Para isso deverão ser elaborados modelos
esgecíficoj para esta distribuição de esforços. Para esta
análise, deverão ser determinadas forças estáticas^
equivalentes que reproduzam os esforços sísmicos máximos
obtidos na analise dinâmica. Estes modelos serão
evidentemente mais elaborados do que os modelos empregados



na análise dinâmica, já que deverão estar representados
todos os elementos estruturais considerados come
resistente", acs esforços sísmicos.

De forma a ilustrar os conceitos teóricos aqui formulados,
apresenta-se a distribuição de forças sísmicas na estrutuia
esquematizada na ilustração u.l. Esta estrutura tem cinco
paredes no sentido de menor inércia, as duas externas
existentes entre a laje de fundação e a laje de cobertura
e as três internas existentes somente entre a laje de
fundação e a laje intermediária. 0 modelo simplificado
para a análise dinâmica é* mostrado na ilustração 4.2; a
massa das lajes é concentrada nos nós e a rigidez das
paredes entre os pisos é condensada nos elementos de viga
do modelo. Os resultados principais da análise dinâmica
(diagramas de esforços cortantes e momentos fletores
globais) sãojnostrados na ilustração M.3, correspondendo
a cargas estáticas equivalentes de SOO KN em cada no.
Considera-se que estas ferças estejam atuando uniformemente
distribuídas nas lajes^ correspondendo a uma carga
uniformemente distribuída de 25 kN/m nos 20m de comprimento
das lajes no sentido longitudinal^do prédio. As lajes são
consideradas como infinitamente rígidas cm seu próprio
plano; desta forma elas redistribuem as forças cortantes
totais em cada plano entre as paredes, proporcionalmente
as suas inércias; no caso, as paredes sao consideradas
igualmente rígidas, havendo portanto uma redistribuição p r
igual entre elas dos esforços cortantes em cada elevação.
Desta forma são obtidos os diagramas de forças internas
nas paredes mostrados nas ilustrações •»,•» e *t.5. Os
esforços internos nas lajes são obtidos analisando-as como
sistemas auto-equilibrados em que as forças de inércia
aplicadas ãs lajes se equilibram com ai diferenças entre
os esforços cortantes nas paredes acima • abaixo da laje
em questão. Nas ilustrações t.6 e H.7 moitram-st os
diagramasjie momentos fletores nas lales de cobertura e
intermediária; observe-se as características totalmente
diversas dos dois diagramas.

5. MODELO PARA ANALISE DO EDIFÍCIO DE CONTROLE

0 Edifício de Controle é um dot principais prédios no
conjunto gerador de energia em uma usina nuclear. Este
edifício contém todos os equipamentos de controle da
usina, incluindo os sistemas de computadores, t considerado
como prédio Classe I, onde I exigida uma anãlist dinâmica
completa, a partir de um espectro de resposta de projeto
pré-definido.

0 Edifício de Controle tem cerca de 80m x 30m em planta e
30m de altura. 0 prédio tem 10 pavimentes principais.
Na ilustração l.ljí mostrado o sistema de paredes
resistentes do prédio: duas paredes principais no sentido



longitudinal, cinco no sentido transversal, mais dois
conjuntos de paredes que compõem as caixas de escadas,
anexas a estrutura principal do prédio.

Na ilustração 5.2 é mostrado o modelo para a análise
sísmica do prédio. Nos elementos de viga são condensadas
as características de rigidez das paredes existentes entre
dois pisos consecutivos. Nos nos são concentradas as
massas totais correspondentes a cada piso. Nas ilustrações
5.3 e 5.u são apresentados resultados típicos da análise
sísmica: diagramas de esforços cortantes e momentos
fletores globais ao longo da altura do prédio para uma
excitação sísmica no sentido de menor inércia do prédio
(em linha tracejada nos diagramas).

Para a análise de distribuição de esforços é desenvolvido
um modelo de vigas. Cada^uma das paredes existentes é
idealizada como uma seqüência de vigas, a primeira delas
engastada na laje de fundação, com nós localizados no
nível de cada laje. 0 conjunto de nós localizados em cada
elevação é ligado por diafragmas rígidos no^sentido do
pl*^o das lajes. Para esta análise e necessária a definição
de forças estáticas equivalentes que cubram^os diagramas
de esforços sísmicos globais. No caso específico do
Edifício de Controle, constatou-se que a consideração de
forças horizontais iguaisJà massa de cada piso vezes as
acelerações horizontais máximas obtidas na análise sísmica,
conduz a uma reprodução bastante adequada dos esforços
cortantes ao longo da altura do prédio; verifica-se no
entanto que este procedimento conduz a momentos fletores
ligeiramente inferiores aos da análise sísmica. Isto pode
ser explicado pela participação dos modos de ordem superior
ao primeiro nas respostas_a excitação sísmica. De forma a
obter uma melhor reprodução dos momentos fletores é
aplicada uma força adicional no nó correspondente ã
cobertura do prédio; desta forma os esforços cortantes
considerados na análise de distribuição dos esforços serão
ligeiramente superiores aos obtidos na análise dinâmica.
Os diagramas de esforços internos correspondentes ãs
forças estáticas equivalentes são mostrados em linha cheia
nas ilustrações 5.3 e S.H.

Na ilustração 5.5^é apresentada esquematicamente a
configuração geométrica da parede 4, resistente aos esforços
sísmicos na direção de menor inércia do prédio. Nas
ilustrações 5.6 e 5.7 são apresentados os diagramas de
esforços internos na parede, correspondentes a parcela dos
esforços totais por ela absorvidos. Note-se que o grande
número de aberturas existentes na parede dificulta
grandemente a consideração de um mecanismo de^resistência
aos esforços internos,^devido principalmente a interrupção
das bielas de compressão gelas aberturas. £ especialmente
problemática a configuração do primeiro trecho da parede,
junto ao ponto de engastamento na laje de fundação; as



aberturas existentes obrigarão ã suspensão da totalidade
das forças sísmicas no pequeno trecho resistente entre
eixos f e g.

Na ilustração 5.8 é mostrada a configuração geométrica de
uma das lajes do prédio. Na ilustração 5.9 apresenta-se o
diagrama de momentos fletores na laje decorrentes da
situação de equilíbrio entre as forças de inércia
consideradas como uniformemente distribuídas na laje e os
esforços cortantes absorvidos por cada parede. Deve-se
observar que as aberturas exis ' laje exigirão a
consideração de um mecanismo de resistência ãs forças
sísmicas bastante complexo.

Os esforços internos nas paredes e lajes devidos ãs
excitaçÕes sísmicas deverão ser combinados com os esforços
de natureza estática quando do dimensionamento das seções
de concreto e das armaduras.

6. MODELO FARÁ ANALISE DO EDIFÍCIO AUXILIAR DO REATOR

0 Edifício Auxiliar do Reator posiciona-se na central
nuclear no lado dos Edifícios do Reator e do Controle (ver
ilustração 1.1), tendo uma área de aproximadamente 23 00 m2.
Seu comprimento atinge 64,5m, enquanto que sua largura
varia de 23,Um até 46,5m. 0 prédio possui 7 pavimentos
principais, incluindo a cobertura, e dois pavimentos
intermediários secundários, tendo uma altura total de
24,7m.

0 Edifício Auxiliar tem como finalidade principal numa
usina nuclear o tratamento e depósito de rejeitos
radiotivos gerados no interior dos prédios nucleares,
assim como a filtragem e descontaminação do ar circulante
nos, prédios com maior nível de radiotividade (Edifícios
Auxiliar e do Reator). Serve^também, como acesso principa-
as áreas controladas do Edifício do Reator através de
eclusas.

0 Edifício Auxiliar constitui-se basicamente de um número
muito grande de paredes estruturais suportando lajes.
Em função da grande complexidade de seus equipamentos e
sistemas altamente concentrados em uma área relativamente
pequena, o seu "lay out" exigiu pisos de transição
estrutural em todos os pavimentos do_prédio. Assinij poucas
paredes que nascem na laje de fundação alcançam o último
pavimento.

0 Edifício Auxilxar do Reator é considerado como prédio
classe II especial para efeito_de análise e dimensionamentc
ou seja^ apesar de sua ruina não representar um risco
inaceitável de contaminação do meio ambiente,^seus
escombros poderiam colocar em risco outros prédios classe I



adjacentes. Assim, ao contrário de outros prédios classe II,
o Edifício Auxiliar do Reator deve ser analisado
dinamicamente a partir de um espectro de resposta
pré-definido, a exemplo dos prédios classe I. Esta análise
limita-se no entanto, a terremotos de desligamento seguro.
Na ilustração 6.1 é mostrado o modelo para análise dinâmica
do Edifício Auxiliar. Nos elementos de vigas sio
condensadas as características de rigidez das paredes
consideradas como resistentes existentes entre dois pisos
consecutivos. Nos nós são concentradas as massas totais
correspondentes a cada piso.

Para a análise de distribuição de esforços sísmicos
horizontais é desenvolvido um modelo de vigas. São
consideradas no modelo como paredes resistentes a esforços
sísmicos apenas aquelas de maiores dimensões que nascem
na laje de fundação. Paredes com rigidez reduzida bem como
aquelas que nascem em pisos superiores (vigas-parede)
foram desprezadas para efeito de resistência aos esforços
sísmicos.

Nas ilustrações 6.2 e 6.3 são apresentados dois dos pisos
do Edifício Auxiliar do Reator, onde estão indicadas as
paredes consideradas como resistentes a terremoto no
modelo para análise sísmica.

Em função de características específicas do Edifício
Auxiliar, como por exemplo o grande número de aberturas
em paredes e lajes,algumas particularidades do modelo deste
prédio podem ser identificadas:

- Nos pisos -0,85,+ 2,15 e +5,15, devido a existência de
grandes aberturas na laje, considera-se que o seu plano
constitui-se de dois diafragmas rígidos em seu plano
ligados por vigas flexíveis. Na ilustração 6.3 está
representado o piso +5,15 do Edifício Auxiliar, onde
pode-se notar as grandes aberturas existentes na laje
entre os eixos 17 e 20. Na ilustração 6.4 é apresentado
o modelo de barras representativo do piso +5,15 onde
pode-se notar os dois diafragmas rígidos em gue se
dividem a laje e as vigas flexíveis de ligação.

- Ajjerda de rigidez de paredes devido a existêrria de um
número excessivo de aberturas foi convenientemente
considerada no modelo de distribuição de forças sísmicas
reduzindo-se a parcela de forças por elas absorvida e
consequentemente facilitando o seu dimensionamento. Esta
perda de rigidez foi genericamente levada em conta
desprezando-se as grandes aberturas para efeito de
determinação das características geométricas das vigas
representativas das paredes. Trechos de paredes com uma
grande concentração de aberturas são completamente
desprezados para efeito de rigidez. Nas ilustrações £«5 a,b
são apresentadas em elevação duas paredes principais do



Edifício Auxiliar consideradas resistentes a esforços
sísmicos no modelo, onde pode-se notar a grande
densidade de aberturas e a sua influência na redução de
rigidez destas paredes.

Os diagramas de esforços sísmicos globais são cobertos
através de forças estáticas equivalentes aplicadas em
cada piso. São aplicadas em cada piso forças iguais ao
produto da massa do piso pela aceleração máxima
correspondente, complementadas por_uma força norizontal
aplicada na cobertura. Na ilustração 6-6 representa-se
os diagramas de momentos fletores globais obtidos nos
modelos de análise sísmica e de distribuição de
esforços.

7. CONCLUSÕES

Foram apresentadas neste trabalho algumas considerações
sobre a segurança contra excitações sísmicas no projeto
de estruturas de centrais nucleares. Apresentaram-se as
solicitações sísmicas a serem consideradas no projeto,
assim como os modelos para análise sísmica das estruturas
e os modelos para distribuição dar forças sísmicas globais.
Foram enfatizados problemas específicos de projeto dos
Edifícios de Controle e Auxiliar do Reator. Foram
particularmente ressaltados os problemas estruturais
decorrentes do grande número de aberturas que se apresentam
nos elementos estruturais resistentes (lajes e paredes) em
ambos os prédios.
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2000.

«000
00 O.M.

ILUSTRAÇÃO 4 . 3

200 800 A
DO. O.M.

PAREDE INTERNA

ILUSTRAÇÃO 4.5

90 KN 200KN 20OKN 200KN 90KN

Mill
1 ft f 9' 25KN/W ftT]

O.M.

969 KNm

790 KNm

LAJE INTERMEDIÁRIA

ILUSTRAÇÃO 4.7)

2.tS5m

MA t

lJ5 • 2,99"*

MR IS

--©

ILUSTRAÇÃO 5 1
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«SSM

Anólite Sismico

Análise Estático
Equivalent»

ILUSTR 5 . 2

(Esforços Ccrtontes)

ILUSTRAÇÃO 5 3

(Mort.ento* Fletores)

ILUSTRAÇÃO 5 4

KM*
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MOMENTO FLETOR (KNm) 4 9 «IO KHm

ILUSTRAÇÃO 5.9

ILUSTRAÇÃO 6.1 ILUSTRAÇÃO 6.4
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ILUSTRAÇÃO 6 2

ILUSTRAÇÃO 6 3

Qr —
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• 25.95

• 21,65

17,15

• 11,15

+ 5,

• 2,

- o,

- s.

15

85

85

\

\ \
\ \
\ \

>

\

\

500 1000 1500

MOMENTOS GLOBAIS-MODELO OINÍMICO

2000 2500

MOMENTOS (MN.M)

MOMENTOS GLOBAIS-MODELO OE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇAS
SÍSMICAS

I'.USTRA '̂VO S f.


