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GUIB4BERG DE CASTRO FEITOSA

RESUMO

SELEÇÃO DE SÍTIO PARA CENTRAIS NUCLEARES E A

INFLUÊNCIA DA GEOLOGIA E SISHOLOGIA

Analisa-se a seleção de sítio.- para centrais nu?le

ares considerando-se os processos, as metodologias e as

fases de trabalho em um projeto completo. Os fatores quo a

influenciam são analisados de uma maneira geral,tendo-se u

ma visão das considerações a serem dadas para cada um. Para

os fatores geológicos e sismológicos faz-se uma * análise

mais detalhada desta influência no projeto das fundações -,-

mostrando-se investigações e procedimento necessários em

função das condições do sub-solo do sítio em estudo.



ABSTRACT

SITE SELECTION FOR NUCLEAR POWER PLANTS

AND GEGLOGIC-SEISMOLOGIC INFLUENCE.

The site selection for nuclear power plants is

analised concerning to the process, methodology and the

phases in an overall project efforts. The factors affecting

are analised on a general viewpoint, showing the considera-

tion ;s given to every one. The geologic and seisnologic fac-

tors influence on the foundation design are nore detailed

analised, with required investigation and procedures accor-

dingly sub-soil conditions in the site.
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AS CENTRAIS NUCLEARES E A POLÍTICA ENERGÉTICA
*

BRASILEIRA.

1*1. Considerações Gerais

Em outubro de 1973, quando os grandes produtores

suspenderam os embarques de petróleo, passaram a pri.

meiro plano as cogitações internacionais e nacionais sobre

o problema do suprimento de energia, A partir dessa data,

diversos estudos foram elaborados tratando o problema da

energia do ponto de vista econômico, pois, os aumentos no

preço do petróleo ultrapassavam qualquer previsão. Procu

rou-se criar incentivos para o desenvolvimento de formas

de energia alternativas e de acordos financeiros internaci

onais. Paralelamente, desenvolveram-se esforços no sentido

.de melhoria tecnológica nos processos existentes analisan-

do- se custos e benefícios de variadas metodologias que es_

tariam sendo desenvolvidas para produzir, refinar, trans -

portar, distribuir e conservar a energia.

Entretanto, tudo indica ser o processo político

que opera no interior das nações, e entre elas, que deter

minará, em grande parte, até onde a eficiência econômica e

as possibilidades tecnológicas controlarão a evolução futu

ra do panorama energético mundial e também em que escala,

outros fatores como segurança nacional e prestígio interna
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cional serão levados em conta.

O principal resultado visível da crise de 1974

foi a explicitação da vulnerabilidade dos países substan

cialmente dependentes da importação de petróleo, nos seus

aspectos de continuidade de suprimento e do arbítrio dos

preços fixados unilateralmente. A interdependência em ma

teria de petróleo levou a maioria dos países a profunda

insegurança econômica.

O Brasil foi um dos países afetados, em larga

escala, pela crise do petróleo. Cerca de 45 % da nossa

energia primária utilizada era oriunda do petróleo. 30 %

dos aproveitamentos hidráulicos, 23% dos combustíveis só

lidos, 1,4 % do álcool e 0,6 % do gás raturai./30 /

A dependência externa do petróleo era da ordem

de 85%. Por isso deu-se ênfase ao uso eficiente e crite-

rioso da energia, definindo-se uma política nacional de

atuação, baseada em três (3) aspectos.

a) aumento da oferta de petróleo interno;

b) implantação de programa de conservação da

energia, em todos os níveis;

c) diversificação das fontes energéticas inter

nas , incentivando, sempre que possível, a

utilização dos recursos regionais, tais co

como a energia hidráulica , a energia nucle

ar, o carvão nacional, o xisto pirobetumino

so, a biomassa, a energia solar, etc, evi-

tando-se ao máximo o transporte da energia

porque ela deverá se tornar cada vez mais

dispendiosa.
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1.2. Diversificação das Pontes Energéticas Brasileiras

Concentraram-se esforços governamentais no sen

tido de se definir, para o Brasil, um modelo energético ,

que conduzisse o país, em futuro próximo, a substancial

invulnerabilidade energética.

Deu-se ênfase à produção de energia hidráulica

para a geração de eletr-" cidade. Grandes obras como Itaipu,

Tucuruí, Água Vermelha começaram a ser construídas. O po

tencial hidrelétrico brasileiro, inicialmente estimado em

213,0 GW, se referidos a capacidade instalada, ou de

106,5 GW, se referidos a energia firme, com fator de car-

ga de 50 %, é na realidade bem superior a esses valores .

Por região, em dezembro de 1979, a situação do potencial,

energético brasileiro (em GW) era a seguinte:

REGI AO

NOrtTE/CENTRO-
OESTE

NORDESTE

SUDESTE/CENTRO-
OESTE

SUL

TOTAL

APROVEITADO
OU EM

CONSTRUÇÃO

(0,47)

4,1

(0,41)
8,3

(1/8 ) ,

24,8

(1,0 )
13,3

50,5

AINDA DISPONÍVEL

Inven-
tariado

40,7 •

6 , 0

17,9

16,5

61,1

Esti-
mado

53,0

1,2

13,5

13,7

81,4

TOTAL

97,8

15,5

56,2

43,5

213,0

OBS.: Os números entre parênteses referem-se a energia
térmica e os demais à hidrelétrica.
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Como se observa, a partir dessas informações é

importante obter o domínio da tecnologia de transmissão a

longa distância e efetuar a interligação dos sistemas Nor

te/Centro-Oeste/Nordeste;Sudoeste/Centro-Oeste/Sul; Norte

Sudeste/Sul, porque a maior parte dos recursos hídricos ji

inda não aproveitados encontram-se nas regiões Norte e

Centro-Oeste, longe dos consumidores*

A experiência de Itaipú onde a energia gerada

será transportada em extra-alta tensão e corrente contí

nua «constitui o primeiro passo para o domínio da técni

ca de transferência dos grandes blocos de energia do futu

ro da Região Amazônica para os centros consumidores do

Sul e Sudeste.

O "Plano de Atendimento de Energia Elétrica"do

Ministério das Minas e Energias foi elaborado levando -se

em conta as linhas gerais seguintes:

a) atendimento a demanda crescente de energia;

b) promover a máxima utilização dos recursos

hidrelétricos para atender os mercados con-

sumidores com o mínimo de transporte de e

nergia;

c) eliminar, em ritmo acelerado/ o consumo de

petróleo nas termelétricas;

d) implementar o Programa Nuclear Brasileiro/àe

acordo com a nossa realidade econômica;

e) instalar termelétricas a carvão, nas regiões

Sul e Norte do Brasil;

f) aproveitar outros recursos energéticos,em u
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sinas de pequeno porte;

g) assegurar o cumprimento dos cronogramas das

interligações dos diversos sistemas.

No campo da Energia Nuclear, com o Programa Nu

clear Brasil - Alemanha, procura-se winar o processo da

fissão nuclear, utilizando-se reatores de urânio enrique-

cido, refrigerados a água leve, sob pressão. Além da gera

ção de eletricidade, por meio dos reatores nucleares, com

o Programa Nuclear procura—se:

- promover a modernização industrial dos diver

sos setores de atividade, inclusive na formação de recur-

sos humanos do pessoal especializado;

- absorver tecnologia nuclear, principalmente

do ciclo do combustível e que representa o ponto mais im

portante para o desenvolvimento tecnológico nessa área.

A transferência de tecnologia se processará, a

nível de cada empreendimento industrial mediante:

a) participação de técnicos brasileiros, nos

trabalhos em andamento na República Federal

da Alemanha;

b) vinda de técnicos alemães para o Brasil;

c) transferência completa de todas as especifjL

caçoes, códigos, projetos, programas de com

putação e normas relativas a cada projeto;

d) disponibilidade das licenças e patentes em

todas as áreas tecnológicas envolvidas.

Para dar suporte à Nuclebrás e suas subsidiárias

na fixação da tecnologia nuclear, o Instituto de Pesqui-
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sas Radioativas de Belo Horizonte foi transformado no Cen

tro de Desenvolvinento de Tecnologia Nuclear - COTN.Por ou

tro lado, para concentrar os esforços de pesquisas e coor-

denação dos projetos de desenvolvimento de tecnologia nu-

clear, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -

IPEN, passou a integrar o quadro da Comissão Nacional de

Energia Nuclear,- CNEN, em acordo com o governo do Estado

de São Paulo. Assim, o IPEN, na Política Nuclear Brasilei-

ra contribuirá para:

a) o domínio da tecnologia de reatores e com-

bustíveis nucleares;

b) o apoio às unidades industriais e à pesqui

sa mineral;

c) o treinamento de pessoal técnico e científi-

co,par a dar base ao Programa;

d) o desenvolvimento do ciclo do combustível.

1.3. As Centrais Nucleares

De modo geral, pode dizer-se que uma central nu

clear é uma usina térmica, isto é, uma unidade industrial,

que aquece água até transformá-la em vapor. Este vapor é

dirigido para um conjunto turbo-gerador, onde a energia e

létrica é produzida. Nas usinas termelétricas o conjunto

turbo-gerador é o mesmo, embora o processo de obtenção de

calor para produzir vapor varie de acordo com o tipo do

combustível usados carvão, óleo combustível ou gás. Nas

centrais nucleares a fonte de calor é a fissão dos núcleos

dos átomos de urânio que ocorre no núcleo do reator. A ta
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xa de reações é controlada para produzir determinada quan

tia de energia térmica. Existem vários tipos de reatores

para produzir essa energia calorífica. No reator de água

pressurizada (PWR) há um circuito primário de água, sela-

do, que capta o calor liberado pelo núcleo do reator e a

quece o circuito secundário de água, também selado. A á

gua aquecida transforma-se em vapor e aciona o conjunto

turbo-gerador para produzir eletricidade. Ao sair do tur

bo-gerador, o vapor passa pelo condensador onde é resfria

da e retorna ao gerador de vapor, ganhando nova temperatu

ra elevada e mantendo o ciclo de funcionamento das tur

binas. É no condensador que se origina a denominada conta,

minação térmica, existente também nas usinas térmicas con

vencionais. Entretanto, o incremento de temperatura no

circuito de refrigeração que abastece os condensadores nas

centrais nucleares é mais alto, pois seu rendimento termo

dinâmico é um pouco inferior ao das convencionais* Obser-

va-se que sendo o circuito secundário selado, nao há

componente radioativo liberado para o exterior em condi -

ções de operação normal da central nuclear, apenas calor.

Por ser muito alto o consumo de água para os

condensadores e por questões de natureza econômica, procu

ra localizar-se as nucleares próximas às fontes suprido

ras/ Tecnicamente o problema de refrigeração do condensa-

dor pode ser resolvido com a instalação de torres de res-

friamento, do tipo natural ou forçado, porém de custo ele

vado. Admite-se um acréscimo de 7 a 8 % no custo da cen-

tral quando se opta por um sistema deste tipo. Significa
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que o problena da contaminação térmica, isto é, liberação

de água aquecida no ambiente, é facilmente solucionado pe

Ia tecnologia. É o fator econômico que induz sua libera-

ção no meio ambiente.

Vivemos em uma era de controvérsias sobre quês

toes não totalmente esclarecidas. O que parece novo nesse

contexto é a quantidade e a variedade de problemas comple

xos, sendo que alguns deles têm relação com a questão de

sobrevivência das gerações atual e futura.

Pode-se considerar a política da energia nucle-

ar como integrante deste rol de questões críticas. Os o-

timistas vêem na energia nuclear uma porta da frente a

ilimitados recursos energéticos a preços compensadores e

os pessimistas enxergam a porta dos fundos, dando acesso

à calamidade nuclear de ordem mundial. Tanto a ameaça co

mo a promessa vêm sendo sustentadas, veemente, há mais de

trinta anos, alimentadas continuamente em conseqüência da

crescente preocupação com o abastecimento energético, os

riscos ecológicos, a proliferação nuclear, o terrorismo ,

etc, Uma análise crítica da evolução das divergências ,

mostra que o debate público sobre a questão da energia

nuclear se processa com deficiência de estrutura e sem

disciplina. 0 debate sempre se processou de modo confuso

porque os argumentos técnicos reais são complexos e de di

ficil entendimento por parte do público. As tentativas de

condensar e explicá-los parecem suspeitas porque muitos

que se dedicaram a este procedimento são acusados de te-

rem optado por um dos lados. Na avaliação do pepel que a



9.

enargia nucleai deve desempenhar, en benefício da comuni-

daâe. surgem questões realmente corplexas e controverti -

('is, entre as quais destacas-se:

a) Qual a importância real da energia nuclear

para o desenvolvimento econômico e tecnológi

co do país?

b) Como ee compara a econoctia das centrais nu -

clear es com a do carvão e a de outras fontes

alternativas?

c) Qual a extensão e a distribuição dos nossos

recursos de Urânio, que são essenciais para

a independência energética futura?

d) Quais as perspectivas e os prazos de de sen -

volvimento para a energia da fusão, que se

constituirá na alternativa às energias nu

clear e fóssil?

e) Quais os efeitos reais da energia nuclear so

bre a saúde das pessoas e sobre o meio ambi-

ente?

f) Qual o grau de segurança da energia nucleare

de que maneira a possibilidade de acidentes a

feta as comparações com as outras fontes al-

ternativas?

g) Os rejeitos nucleares podem ser armazenados ,

seguramente, deixando de representar perigo

para as gerações futuras?

h) Quais as possibilidades de danos causados às

centrais nucleares por sabotagem, guerra ou
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ato de terrorismo ?

i) Qual a relação entre aumento de construção

de centrais nucleares e o desenvolvimento,

de programa nuclear bélico?

Para se dar certa perspectiva a energia nu

clear, é preciso reconhecer que o Brasil não está fican-

do sen energia. Se bem que a contribuição relativa do pe

tróleo deva diminuir antes do fim do século, os potenci-

ais de origem hidráulica podem suprir satisfatoriamente

nossas necessidades básicas. O problema da energia, a lon

go prazo, parece ser mais de alto custo que de limitações

absolutas das disponibilidades energéticas. A permanência

dos altos custos reais da energia reduzirá ainda mais os

recursos econômicos âisponxveis para outras necessidades.

Entretanto, esse crescimento de custo deverá ser gradati-

vo, para poder ser absorvido pela comunidade.

O crescimento econômico pode ser mantido,mes

mo com aumentos do preço da energia, tornando -se indis -

.pensável para a absorção da taxa de aumento ded custos,As

sim, os futuros custos mais altos da energia, que são ine

vitáveis, aproximarão a energia nuclear das outras alter-

nativas energéticas. Pensa-se que a energia nuclear pode-

rá ter vantagem econômica, em média, sobre o carvão, nos-

sa alternativa mais promissora para a geração termoelétri

ca.

Com o início de funcionamento da Usina Almi-

rante Álvaro Alberto, a energia nuclear para geração nú -

cleo-elétrica, já é uma realidade no Brasil, e não mais um

possibilidade futura. Embora tenha havido uma desaceleração
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no ritmo de desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro,

isto parece resultar, acima de tudo, do recesso econômico e

da redução das projeções de demanda da eletricidade e não

da rejeição da energia nuclear.

A energia nuclear deverá, no futuro represen -

tar a alternativa energética mais viável para a região su

deste do Brasil. Entretanto, ela deverá ser considerada

como uma entre as várias opções energéticas. As decisões a

seu respeito deverão ser tomadas com base em sólidas con-

siderações econômicas nacionais e internacionais, em rea-

lística contabilização dos custos sociais e na supreri pre

ocupação com todos: a segurança.

A localização adequada das centrais nucleares,

pode diminuir os riscos globais ligados à energia nucle

ar. Os atuais critérios e práticas de localização, em ou

tros países, levam em conta a proximidade de populações ,

exigindo/ nos EUA» que a densidade demográfica a até 50 qui

lômetros não tenha, em média, mais do que 500 pessoas por
2

milha * durante a vida útil do reator. Outras dispo si

ções incluem " zonas de baixa população" que circundam as

centrais nucleares, relacionando essas zonas com as con-

dições atmosféricas locais. Este assunto será abordado can

maiores minúcias no capítulo três (item 3.2.3.)

Os estados e os municípios não desempenham pa-

pel ativo na localização de centrais nucleares. A legislação

desses dois poderes carece de base, nesse assunto. Apenas

alguns estados brasileiros possuem legislação sobre meio

ambiente, controle ecológico, planejamento na ocupação e
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uso do solo e aproveitamento de zonas litorâneas.

Na realidade, os estados e os municípios deveri-

am pod^r optar pela localização das centrais nucleares ,

principalmente os municípios que estarão diretamente sujei

tos às condições favoráveis e desfavoráveis do empreendi -

mento. Entretanto, não obstante o justificado interesse mu

nicipal e estadual, a energia nuclear apresenta problemas

que só podem ser resolvidos a níveis nacional e internacio

nal. Os riscos de acidentes, impactos no meio ambiente, ira

plicações de roubo, sabotagem, etc, transcendem as fron -

teiras municipal e estadual.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN de

verá dar maior atenção, em futuro próximo, ao problema da

localização das centrais nucleares e que peso considerável

deve ser dado também às preferências locais, nas decisões

de localização, evitando-se problemas como os de Angra dos

Reis.

Existe também, na literatura internacional, ca

«os de centrais nucleares que foram instaladas em locais

não totalmente adequados como Indian Point ( próximo a

New York) e Zion (em Illinois). Essas centrais nucleares,

estão localizadas próximas de grandes centros populacionais

e em caso de acidentes sérios o regime meteorológico predo

minante na área tem forte probabilidade de levar a nuvem

radioativa para esses centros. A correlação de distribui -

ção demográfica e meteorológica aumenta a probabilidade ,

de acidente extremamente sério, para as usinas desfavora -

velmente localizadas sob estes aspectos.



13.

Os críticos de regulamentações de localização es

tranharam a duplicidade de esforços e a multiplicidade de

exigências impostas pelos órgãos regulamentadores, em to

dos os níveis. SÓ a regulamentação dos aspectos radiológi-

cos da energia nuclear é que, evidentemente, está reserva-

do, por legislação, ao governo federal. Em outras áreas co

mo a econômica ou de meio ambiente, os esforços federais e

estaduais se sobrepõem, mas com prevalecimento da decisão

do órgão federal, em caso de conflito. Embora as empresas

conc«aaionári*a possam se queixar desse regime de múlti -

pia regulamentação, ele é salutar, para diminuir os riscos

inerentes ao desenvolvimento do projeto. O atual clima de

dúvidas sobre a segurança das centrais nucleares persisti

rá por mais algum tempo, ainda que um programa de pesqui

sa para aliviar tais preocupações possa ser bem desenvolvi

do. Mesmo assim, as decisões deverão ser tomadas em conso-

nância com essas dúvidas e incertezas.
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS NA SELEÇÃO DE

SÍTIOS PARA CENTRAIS NUCLEARES

2.1. Introdução

O processo de seleção de sítios tem início com

o reconhecimento da necessidade de acréscimo na capacida -

de geradora e termina com a seleção do Sítio Proposto ( ou

Sítio Principal) para o qual se pede a permissão para/ 5 /

construção. Não existe uma metodologia única para este

fim, apenas a filosofia de trabalho pode ser considerada u

niversal, partindo-se do geral para o particular, delimi -

tando-se os incovenientes conforme os graus de exigência

para a obtenção de segurança da população. Os diversos pro

cedimentos usados formarão a metodologia de trabalho que

varia de acordo com o tipo de reator, com a região e país.

Sabe-se que a localização de centrais nucleares depende de

considerações técnicas, econômicas e sociais, considerando

-se também os aspectos da política energética e ambiental

em harmonia com os objetivos da empresa interessada.

Os critérios usados nos métodos de análise estão

relacionados diretamente com os aspectos locais e têm co-

mo objetivo básico uniformizar o tratamento na avaliação

de parâmetros que indicarão o grau de aceitabilidade de ca

da local analisado. Grande parte destes critérios são con-

seqüentes de normas, federais ou regionais, e a maioria

reflete a experiência de órgãos internacionais e da insti-

tuição regulamentadora nacional.
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Algumas expressões básicas são usadas corriqueil

ramente em estudo de escolha de local e são aqui definidas:

Região de Interesse; São áreas geográficas consideradas ji.

nicialmente no processo de seleção de

de sítio.

Considerações : Fatores que influenciam na identifica

ção, seleção e avaliação de sítios ja

ra centrais nucleares.

Areas Candidatas ; São áreas dentro da Região de Interest

se que passam pela primeira triagem ,

no processo de seleção* Podem estar

constituídas de uma única área ~ grande

ou de várias separadamente.

Sítios em Potencial: Sítios dentro das Áreas Candidatas que

são preliminarmente identificados pa

ra efeito de determinação dos sítios

candidatos.

Sítios Predefinidos: sítios previamente identificados como

sendo potencialmente próprios para re

ceber uma central nuclear e que apre-

sentam vantagens significativas para

o interessado.

Sítios Recentemente

Estabelecidos : sítios que não tinham sido identifica

dos anteriormente e que são descober-

tos durante o processo de seleção e

avaliação.
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sítios Candidatos : Sítios que se transformam em alter

nativas para a seleção do sítio

Proposto. Estes devem atender a to

dos os requisitos necessários a

uma instalação nuclear.

Sítio Proposto : Sítio para o qual o interessado pe

de uma permissão para construção.

As Considerações básicas envolvidas no processo

de seleção de sítio podem ser agrupadas nas categorias se

guintes:

- Planejamento do sistema

- Segurança

- Engenharia

- Meio ambiente

- Institucional

- Economia

Todas estas categorias são consideradas em algum

ponto durante o processo. O empenho que se dá a cada uma

varia de acordo com o estágio do processo, com a localiza-

ção regional, assim como com as características de cada Io

cal.

As características gerais destas seis Considera-

ções e algumas de suas interações serão analisadas no de -

correr deste capítulo.

Planejamento do Sistema : É uma atividade constante e pro

gressiva de toda companhia de eletricidade, e sua função é

determinar a melhor solução possível entre a previsão de

demanda e a localização física dos equipamentos de geração
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e transmissão de potência.

Segurança : Um dos principais fatores a ser conside

rado durante o processo de análise e seleção de sítios é

a obtenção do licenciamento para a instalação de uma cen-

tral nuclear. Para isto os sítios devem atender aos requi

sitos regulamentares existentes , que levam em conta prin

cipalmente segurança das instalações, saúde pública e

meio ambiente. Em alguns casos estes requisitos apresen -

tam-se como uma categoria separada de fatores de seguran-

ça, os quais combinam a integridade da instalação (efeito

do meio ambiente sobre a instalação) com a população em

geral em caso de acidente (efeito da instalação—sobre— o

meio ambiente). Em outros casos , estes requisitos refle

tem-se em Considerações sobre custos institucionais ou

sobre o projeto de engenharia.

Engenharia : As Considerações sobre engenharia podem

ser divididas em :

a) Fatores relacionados com o local, tais

como topografia e estudos do terreno, e

b) Fatores técnicos de projeto tais como

os requisitos da instalação quanto a área, ou os parâme -

tros para projeto do sistema de refrigeração, etc. Estas

Considerações normalmente envolvem viabilidade e custo, e

é quase sempre possível aliviar, sob um aumento do custo,

alguma característica indesejável do local através de

projetos especiais de engenharia.

Meio ambiente s A proteção ambiental está se tornando
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cada vez mais uma preocupação dos governos de cada país, e

é objeto de regulamentações progressivamente mais abrangen

tes e restritivas. Nos Estados Unidos, muitos aspectos, co

mo qualidade das águas, estão relacionados nos requisitos

regulamentares. Entretanto, alguns estão menos diretamente

ligados com uma regulamentação formal e outros, como o uso

da terra, são objetos de discussão e de legislação penden-

te. Também neste caso estão incluídos os impactos sobre

o complexo sócio-econômico resultante da construção e ope

ração de uma central nuclear. Tais efeitos podem apresen -

tar-se tanto benéficos quanto maléficos, porém, como já ei

tado, estas características indesejáveis podem ser remedia

das.

Institucional : As Considerações institucionais abran

gem a influência dos requisitos regulamentares, certifica-

ção do local, e aprovação ambiental em vários níveis de

governo. Estes fatores podem variar, em cada país, conside.

ravelmente dentro de uma Região de Interesse ou mesmo den-

tro de uma Área Candidata específica.

Economia : Embora nem todas Considerações possam,

ser expressas em termos de custo, os fatores econômicos tor-

nam-se freqüentemente um denominador comum para efeito de

avaliação de uma xaixa ampla de Considerações*

Os vários mecanismos que atuam apropriada

mente nas diversas fases do processo de seleção de sítios*

constituem os métodos de localização. Não existe método i-

nerentemente superior a outro e a escolha de qualquer um
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é ditada pelas características particulares da região, dis

ponibilidade de dados e / ou pelos requisitos regulamenta-

res legais. Como as Considerações são amplas e complexas ,

os serviços de especialistas nos mais diversos assuntos tor

nam-se necessários.

Identifica-se a seguir alguns dos métodos mais

comumente utilizados.

Escala de Impactos Absoluto/Relativo : No início do pro

cesso de localização, o objetivo principal da análise é de

terminar se os sítios atendem a certos critérios fixos ou

absolutos de aceitabilidade. A seguir, a avaliação é diri-

gida com a finalidade de restringir a faixa de alternati -

vas tornando-se mais comparativa ou "relative in nature" •

Efeitos Benéficos/Maléficos : Os impactos ambi-

entais são normalmente avaliados em termos de possíveis cçn

seqüências adversas. Entretanto, também existem os efeitos

benéficos que devem ser levados em conta em uma análise,

global•

Avaliação Quantitativa/Qualitativa : As Considerações

específicas podem ser levadas em conta de modo quantitati-

vo ou qualitativo embora, na prática, seja comum haver u-

ma combinação de ambos os modos. Sempre que possível é de

sejável quantificar os impactos, porém certas Considera -

ções tais como estética e atitudes públicas geralmente são

tratadas de uma maneira qualitativa ,apesar de que estejam,

sendo desenvolvidos métodos para sua quantificação.

A aplicabilidade dos métodos de localização de
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penderá das condições existentes para se analisar os sítios

em função das características en cada situação. Dentre as

alternativas mais comuns destacam-se as seguintes:

Sítios "Essencialmente Similares" s Em determinada Região

de Interesse, muitas Áreas Candidatas apresentam um alto

grau de uniformidade, consequentemente as alternativas quanto

à localização tornam-se bastante similares. Nestas situa -

ções, os sítios Candidatos são avaliados inicialmente por

parâmetros de controle ou critérios absolutos de aceitabili

dade. As alternativas que não atende» a estes parâmetros de

vem ser abandonadas nesta fase do processo de seleção. As

remanescentes são submetidas a um processo de triagem cada

vez mais restringente à medida que as Considerações tornam-

-se mais refinadas, com tendência a estreitar o número de

alternativas viáveis e acentuar suas similaridades. Quando,

o processo de seleção aproxima-se do fim, a relação de s.í

tios essencialmente similares é submetida a uma revisão se-

letiva. Os métodos de localização e as Considerações aplica

das nesta hora, devem ser suficientemente eficientes para

poder selecionar entre as alternativas essencialmente simi-

lares, aquela mais apropriada para ser o Sítio Proposto.

Sítios Perfeitamente Distintos : Em alguns casos, as X

reas Candidatas, dentro da Região de Interesse, podem con

ter alternativas de localização perfeitamente distintas. l£

to se deve pela gama dos aspectos fiBiográficos dentro da

Área Candidata, como também por conseqüência da eleição de

locais caracteristicamente distintos. No caso de sítios ejs
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sencialmente similares, os critérios absolutos podem ser

convenientemente aplicados. Para sítios perfeitamente dis

tintos, uma "relativa" aceitabilidade das Considerações a

plicadas pode assumir um maior grau de praticabilidade.

Alternativa tínica de Localização ; No processo de

seleção, situação distinta aparece quando um ou dois si

tios em Potencial apresentam um importante ou único aspeç

to que não existe nas outras alternativas. Por exemplo :a

existência de um sítio no litoral entre vários no interi-

or, ou grande facilidade no transporte dos equipamentos

pesados, etc.

2.2. Fases no Processo de Seleção de sítios

Os trabalhos num estudo completo para seleção

de sítio destinado à Central Nuclear são realizados em u

ma seqüência lógica que pode ter seis (6) fases de três

(3) estágios: estudos antecessores, macrolocalizaçao e

microlocalização. Cada estágio contém duas fases, a sa.

ber:

ESTÁGIOS

Estudos Antecessores;

Macrolocalizaçao :

Microlocalização :

FASES NA SELEÇÃO

- Preparação do projeto.

- Tratamento de dados.

- Análise regional.

- Determinação das áreas candi^
datas. ~"

- Determinação dos Sítios Can-
didatos.

- Determinação do Sítio Propôs
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2.2*1. Preparação do Projeto

O início consiste na formação de equipe técnica

multidisciplinar, na identificação das limitações ou res -

trições do projeto em relação às áreas escolhidas para es

tudos, na elaboração do cronograma e na projeção da popula

ção para a data de início de funcionamento.

Nesta fase de preparação faz-se a análise dos da

dos disponíveis e fixam-se os critérios de procedimento pa

ra as demais fases. O cronograma de execução das tarefas de

projeto cumpre um diagrama seqüencial, como se vê pelas fi

guras 2.1 e 2.2, elaborada pela DAME MOORE, em 1975.£ de

sejável, nesta fase, reuniões rotineiras entre a projetis-

ta, a concessionária, membros do órgão regulamentador e tis

calizador, das sociedades de ecologia e meio ambiente e as

sociações técnico-científicas.

2.2.2. Tratamento de Dados

Com os dados obtidos na fase anterior, faz-se a

análise crítica do comportamento do meio, por intermédio de

mapas ou de procedimentos analíticos. Representa-se grafi

camente, na figura 2.3,o processo de elaboração de mapas

de atividades, por superposições, que auxiliam no proces -

so de seleção de zonas candidatas. Avaliam-se também os

critérios propostos para a identificação dos problemas bá

sicos, de principal interesse, e as variações que ocorrem,

de uma área para a outra. Há processo de interação entre o

desenvolvimento de critérios e a disponiblidade de dados

aproveitáveis. Os problemas de interesse secundário também
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EPRESENTAÇAO DO PROCESSO DE MAPEAMENTO DAS DIVERSAS CARACTERÍSTICAS

AS ÁREAS QUE INFLUEM NA DETERMINAÇÃO DAS AREAS CANDIDATAS

AREAS OC AGRICULTURA BÁSICA.

ARCAS DE PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA.

AREAS COM DENSIDADE POPULACIONAL

INCONVENIENTE.

AREAS COM CARACTERÍSTICAS SBMICAS

ADVERSAS.

AREAS COM GEOLOGIA DESFAVORÁVEL.

VIAS BÁSICAS DE TRANSPORTE.

ZONAS POTENCIAIS PARA SUPRIMENTO

DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO-

MAPA COMPOSTO PARA SELEÇÃO

DE ZONAS CANDIDATAS.

j:
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são analisados. Fixam-se ainda os critérios de julgamento

de cada atividade, por meio de análises subjetivas e ob-

jetivas.

2.2.3. Análise Regional

Durante a macrolocalização, nesta fase objetiva-

-se a determinação da região de interesse, com pondera -

ção dos fatores restritivos de localização da central nu

clear, nas eventuais regiões pré—escolhidas. Sem necessida^

de de ir ao campo, reúnem-se todos os dados disponíveis de

interesse para o projeto e identificam-se as regiões que

possam conter áreas possíveis de se tornarem Candidatas. Es

tabelecem-se critérios de prioridade, considerando os in

teresses da Companhia Proponente. Nesta fase, as Considera

ções sobre o planejamento do Sistema de Potência assumem

proporções dominador as sobre as demais. As informações mais

importantes sobre as características do sítio são as geoló

gicas, hidrológicas e ambientais que em conjunto defini

rão a preferência de uma região pela outra.

Como os dados disponíveis são genéricos, a com

paração é efetuada pela presença de falhas geológicas fa

cilmente identificadas, ocorrência ou ausência de si sinos

naturais, tipo e formação rochosa, condições físicas do

subsolo frente ao problema de liqüefação, presença de vul-

canismo nas regiões próximas, disponibilidade de água para

refrigeração e existência de área suficientes para a in -

plantação da central como um todo.

Sob o ponto de vista sísmico, procura-se carac-
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terizar as regiões pela análise dos dados seguintes:

1) correlação entre sismicidade e falhas ativas

ou zonas sismotectônicas;

2) máximo terremoto esperado, em decorrência das

falhas conhecidas ou no interior de provín -

cias sismotectõnicas;

3) movimento vibratório do terreno, provocado por

terremotos, dentro de certa posição geológica.

2.2.4. Determinação das Areas Candidatas

O objetivo nesta última fase da macrolocalização

no processo de seleção de sítios é definir as Areas Candi-

datas dentro das quais os sítios em Potencial serão procu-

rados. Estas áreas normalmente são sub-regiões da Região

de Interesse mas em certos casos podem ser tão grandes

quanto a própria Região de Interesse.

As atividades principais durante a determinação

das Areas candidatas se destinam a identificar as caracte-

rísticas preponderantes que influenciam na seleção de ei

tio. As características geotécnicas são melhor analisadas,

para se escolher as zonas mais atrativas, definir escala

de prioridade e propor soluções alternativas. Os traba -

lhos nesta fase podem ser sintetizados como segue:

a) investigações geológicas preliminares da eu

perfície, considerando-se a escala crescente de prioridade

das áreas candidatas.

b) investigação geológica das áreas adjacentes JB

ra confirmação das informações de mapas geológicos.
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c) execução de ensaios e sondagens para avali-

ar o comportamento de solo sob carregamento estático e em

condições de terremoto.

d) determinação do nível d'água no subsolo lo-

cal e suas flutuações.

e) estimativa de custo para os diversos tipos

de fundações possíveis nas áreas candidatas.

A Região de Interesse deve ser avaliada pela

aplicação de Considerações de uma maneira sistemática a

fim de se identificar qualquer problema possível. A Sele -

ção das Considerações a serem aplicadas, o nível apropria-

do de detalhes para esta seleção e o método analítico a

ser utilizado, estarão condicionados pela disponibilidade,

de dados sobre a região e a experiência acumulada da com

panhia interessada. No caso brasileiro existe uma deficiên

cia de dados acentuada, mesmo para as regiões mais de sen -

volvidas. Geralmente, a Consideração sobre engenharia mais

importante na determinação de Áreas Candidatas é a disponi

•bilidade para água de refrigeração. Em alguns casos, uma Á

rea Candidata é definida pela exclusão de outras onde não

há água suficiente.

As duas Considerações mais importantes sobre o

meio ambiente que envolvem o uso da terra são:

- Identificação das terras reservadas: parques,

reservas naturais ou militares, florestas,etc.

- Identificação de Áreas de ambientes sensíveis:

pântanos, habitats de espécies raras ou em ex

tinção.
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Os três métodos genéricos para determinação

de Areas Candidatas são representados a seguir:

- Planejamento do Sistema de Potência; Con

siste na aplicação seqüencial e lógica das Considerações so

bre o planejamento do sistema que definirão progressivamen

te as Áreas Candidatas a serem utilizadas nas avaliações

subseqüentes.

- Triagem Aceitação/Exclusão : En-

volve a aplicação de determinadas Considerações na Região

de Interesse a fim de se determinar as áreas que atendem

ou não aos requisitos de análise. Este método consiste nos

seguintes passos: 1) - Seleção das Considerações a serem

aplicadas; 2) - Definição das bases para aceitação ou re

jeição; 3) - Determinação das áreas que atendem ao teste

de aceitação/rejeição.

- Caracterização Regional : É um

método de definição de Areas Candidatas no qual o grau de

impacto sobre uma certa área é comparado com um conjunto

adequado de Considerações. Isto resulta na determinação de

zonas com vários graus de aceitabilidade. A diferença en

tre este método e o anterior é que neste, as áreas são

agrupadas de acordo com graus de aceitabilidade ao in -

vés de receberem a classificação própria/não-própria.

2*2.5. Determinação dos Sítios Candidatos

Com esta fase entra-se para o estágio de

microlocalização. Seu objetivo é obter uma lista de SÍ -

tios Candidatos que são julgados potencialmente licencia -
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veis e capazes de serein aproveitados para se edificar u

na central nuclear. A determinação começa guando as Consi

derações são desviadas de áreas mais amplas para Sítios

específicos e termina quando se obtém um conjunto de SÍ-

tios Candidatos prontos para serem avaliados na fase se

guinte do processo.

Teoricamente, tuna das funções desta fase é

identificar e selecionar os possíveis sítios adequados ,

e a outra é uma avaliação preliminar ou triagem destes

sítios. É muito difícil separar estas duas funções e nor-

malmente a triagem é feita por várias interações. A pes -

quisa e seleção de novos locais resulta em tuna lista de

sítios em Potencial que são submetidos a uma avaliação pxe

liminar a fim de se avaliar sua aceitabilidade e possibi-

lidade de obter licença de construção, antes de qualifica

-Io como Sítio Candidato.

Os Sítios em Potencial podem ser determinados

por dois meiossprimeiramente, pelos sítios Recentemente Efe

tabeiecidos, que constituem uma fonte de sítios ainda não

definidos anteriormente e são assim classificados duran-

te o processo. Por outro lado, certas companhias mantêm

um inventário de sítios já identificados como potencial -

mente adequados à utilização nuclear. Assim, o segundo

meio,Sítios Predefinidos, indica os sítios selecionados

deste inventário. Na prática, ambos os caminhos são envol̂

vidos, Pode ocorrer também uma variação neste encaminha -

mento, ou seja, um certo sítio já ter sido submetido a ai.

guma avaliação preliminar e considerado adequado, passan
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do a Sítio Candidato sem ser enquadrado como sítio em Po-

tencial.

É nesta fase que se utiliza a maior quantidade de

Considerações e métodos de análise que dependem da natureza

e do número das alternativas de localização selecionadas ,

das características gerais das áreas, e dos resultados das

avaliações preliminares. As Considerações sobre segurança,

engenharia e meio ambiente são mais importantes que aque -

Ias sobre planejamento do sistema pois estas já foram sa-

tisfeitas na análise das Áreas Candidatas, quando os fato -

res mais relevantes foram a si smologia e a distribuição po

pulacional.

Durante esta fase, deve-se assegurar que todos -os

efeitos ambientais potencialmente significantes sejam pelo

menos identificados. Como acontece com todos os tipos de

Considerações aplicadas, os detalhes envolvido no processo

aumentam, progressivamente à medida que o número de Sítios

em Potencial úaercsce' com as sucessivas avaliações.

A fase de determinação dos Sítios Candidatos en

cerra-se com a avaliação de um grande número de sítios em

Potencial, que sucessivamente é reduzido a uma lista de,nor

malmente, dois a dez Sítios Candidatos que serão incluí -

dos na fase final do processo de avaliação de sítios. Os

três métodos genéricos utilizados na seleção de Sítios Can-

didatos são:

Triagem Sucessiva : Consiste na seleção de

um conjunto de Considerações com o qual cada sítio em Poten

ciai é avaliado. Aqueles que satisfaçam a certas condições
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específicas tornam-se candidatos às avaliações subsequen-

tes. O objetivo é reduzir o número de alternativas de s£

tios em Potencial por intermédio de algum critério racio-

nal. A ordem pela qual as Considerações são aplicadas in

fluencia no resultado final pois a cada passo seguinte

da avaliação só se examina os sítios que não foram elimi-

nados no antecessor.

Avaliação Comparativa : Pelo fato de

tratar um grupo de Considerações coletivamente e avali-

ar todas as características de cada sítio, este método e

vita alguns problemas do anterior, reduzindo a chance de

uma eliminação prematura de sítios. Efetua-se, por este

método , uma aval iv; Io comparativa de qualquer local con

tra todos os outros e pode ser usado para definir vários

graus de aceitabilidade.

Classificação e Avaliação : Constitue em um

método formalizado para listar e avaliar os efeitos de vá

rias considerações diferentes. Este esquema funciona orde

nando-se valores em uma tabela de impactos para avaliação

usando-se computadores.

2,2.6. Determinação do Sítio Proposto

Nesta fase, têm-se como objetivo selecionar ,

entre os Sítios Candidatos, aquele que mais se aproxima

do ideal, preenchendo todas as necessidades para a insta,

lação de uma central nuclear. Assim, o Sítio Proposto é

aquele para o qual é solicitada a permissão de construção.

Isto é feito perante o órgão licenciador que receberá to
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das informações sobre o sítio escolhido e o tipo de rea-

tor no Relatório Preliminar de Análise de Segurança / 5 /.

As principais atividades envolvidas durante a

seleção do sítio Proposto giram em torno de avaliar-se os

possíveis problemas identificados durante a determinação

dos Sítios Candidatos e garantir, com segurança razoável,

que o Sítio Proposto é licenciável mesmo sob uma avalia -

ção mais detalhada.

Nesta fase, reduz-se o número de alternativas

de sítios com várias interações utilizando uma análise

progressivamente mais detalhada. É comum as alternativas

finais se .tornarem bastante semelhantes e as decisões pa

ia escolher um destes sítios passa a basear-se em pegue -

nas diferenças de custo, atitudes públicas, facilidade de

aquisição de terras, tipo do sistema de refrigeração e ou

trás Considerações secundárias.

Não existe método de análise necessariamente

preferível a ser utilizado nesta fase, sendo os mais ge

néricos:

Análise Comparativa de Custo: Parte-se do

princípio que todos os Sítios Candidatos satisfazem os re

quisitos de segurança e meio ambiente com projetos adequa

dos de engenharia. Assim, o importante é selecionar a ai.

ternativa mais econômica, Este método fornece uma estrutu

ra lógica para classificar os custos associados com as

alternativas dos sítios. Somente aqueles relativos ao Io

cal devem ser considerados , pois os outros são cons -

tantes para qualquer que seja a alternativa.
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Também é suficiente examinar apenas os custos diferenciais.

Balanço entre custo e meio ambiente; Em muitas

situações não há predomínio nem dos efeitos ambientais nem

dos fatores econômicos. Nestes casos, a seleção do sítio

Proposto é baseada es um balanço subjetivo e avaliação com

pleta de todos os fatores.

Taxação Numérica Formalizada; Algumas firmas u

tilizam o sistema de pesos e taxas numéricas num esforço

para quantificar na medida do possível, aspectos como efei

tos ambientais, aceitação do público, estética, etc.

2.3. Análise Interfatorial e Interdisciplinar

O processamento e a avaliação das informações

disponíveis sobre os sítios ou áreas em apreciação, serão

os elementos que poderão indicar os locais mais prováveis

com base em cada fator ou disciplina. Independentemente da

fase em que o processo de seleção de sítios se econtra, as

características dos locais deverão ser comparadas, para se

chegar a uma conclusão sobre a preferência de um sítio em

relação a outro. Isto é feito pela boa ou má adecjuabilida-

de e sensibilidade de cada um para receber o projeto. Assim

a análise das alternativas será feita com base na qualifi-

cação e ou quantificação dos diferentes fatores que influ

em na escolha do sítio, por meio de avaliações ponderadas.

Essa tarefa exige muita experiência e imparcia-

lidade por parte dos executivos, bem como uma grande varie

dade de técnicos especializados em diferentes assuntos, a-

costumados a tratarem de questões multidisciplinares. Des-
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ta fonta, pode-se ter um julgamento técnico justo, desde

que haja um procedimento sistemático, capaz de reduzir as

divergências causadas por conceituações exageradas. Será

possível visualizar-se o grau de interação entre os fato -

res intervenientes, porque a análise é realizada em sepa-

rado e consideram-se padrões de julgamento isolados para

estes fatores, a fim de que na decisão seja levado em con

ta a influência de todos simultaneamente.

A avaliação de cada fator é feita em um pro-

cesso seqüencial conforme abaixo:

1) análise da influência do fator na essên -

cia do projeto;

2) análise das soluções tecnológicas e propo

sição de uma ou várias ações para compen-

sar as deficiências do fator considerado;

3) análise da relação custo/benefício em de

corrência dos custos das novas soluções

tecnológicas para a compensação, causa —

das pela inaptidão do fator analisado.

As etapas envolvidas na quantificação dos as

pectos econômicos ou não, podem ser resumidas como segue s

ie) identificação e listagem de todos fato -

res de interesse;

22) avaliação de cada um deles em função da

condição atual;

3s) avaliação da importância relativa ou de

terminação do fator de ponderação de ca

da um;
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42) Combinação entre a avaliação dada à condi

ção e a importância relativa para quanti-

ficar cada fator e chegar à avaliação pon

derada do sítio.

Estudo realizado pela DAMES & MOORE / 19 / no

Sudeste dos EUA, apresentou o resultado seguinte:

TABELA 2.1. CALCULO DA AVALIAÇÃO PONDERADA NO ESTUDO DE

DELMARVA PARA UM SÍTIO.

Disciplina ou Fator

Risco Sísmico

Estabilidade das
Fundações

Estabilidade Cos-
teira

Disponibilidade d'á-
'gua sem Reciclagem

Potencial de Contami
nação de água

Disponibilidade de
água com Torres

Sensibilidade Ecoló-
gica

Sensibilidade Social

Perigo ao Publico

Disponibilidade de
/gua Subterrânea

Condição

Ba.ixo a
médio

Baixa

Terra

Baixa

Baixo

Alta

Baixa

Alta

Baixo

17Z4 mi-
lhões de
litros /
dia.

Condição

8

4

8

4

9

8

8

1

8

4

ÍS2S^ciA

0,13

0,10

0,80

0,13

0,07

0,13

0,09

0,15

0,10

0,02
1,00

VALOR
Ponde
rado—

1,04

0,40

0,64

0,51

0,63

1,07

0,72

0,15

0,80

0,08
6,04

• Valor obtido pelo processo DELPHI.

** Nota atribuída a cada fator em função de sua condiçao-

( de 0 a 10)
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A coluna referente a "Nota para a condição"re

fere-se ao segundo passo que é a avaliação de cada disci -

plina ou fator, para as condições que o sítio apresenta-

va. "Importância relativa", que também pode ser chamado de

"Fator de ponderação", é obtido pelo 39 passo que é una a

valiação comparativa entre os fatores analisados no estudo.

Estas quantias são obtidas pelo método DELPHI, desenvolvi-

do pela RAND CORPORATION, baseado no procedimento sistemá-

tico para obtenção de opiniões, se possível unânimes, de

um conjunto de especialistas em diferentes campos de ativi

dade. Elabora-se um questionário que c submetido várias

vezes ao mesmo conjunto de especialistas. A cada avaliação,

onde se atribue pesos a cada item, as pessoas recebem o re

sultado das atribuições dadas após um tratamento estatxsti

co, não ficando a par da avaliação individual, mas apenas

da opinião coletiva sobre o valor atribuído a cada fator

ou disciplina. Con esta informação, o participante pode a

nalisar a sua posição e novamente atribuíra valores para

os quesitos. O procedimento gira en debate anônimo e ter-

mina quando se atinge um consenso entre as opiniões, não te

vendo dispersões acima do limite desejado. Quando os espe-

cialistas selecionados possuem visão perfeita da intera -

ção e correlação entre os fatores intervenientes, a experi

ência mostra que isto é conseguido em duas ou três rodadas

de análise dos questionários. Na tabela abaixo, temos um

exemplo típico.
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TABELA 2.2. EXEMPLO TÍPICO DE APLICAÇÃO DO PRO-

CESSO DELPHI

FATOR ANALISADO

Risco sísmico

Estabilidade das
Fundações

Disponibilidade d'água
Sem Reciclagem

Disponibilidade d'água
Com Torres de Refrigera
ção

Sensibilidade Ecológica

Perigo para o público

Potencial para a Contami
nação de água

Estabilidade das Encos -
tas

Disponibilidade d'água
Subterrânea

Sensibilidade Social

VALOR
Primeira
Rodada

26

24

14

12

8

6

3

3

. 2

2

ATRIBUÍDO

Segunda
Rodada

15

15

25

10

9

10

6

3

3

4

Terceira
Rodada

15

20

20

15

10

10

4

2

2

2

No próximo item, quando se faz o estudo do caso

de OHIO-EUA, será mostrada outra maneira de se usar o pro

cedimento para avaliação de sítios, com a ponderação de

diversos aspectos, para se julgar seis regiões em análise.
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O processo regional para seleção de sítios leva

em conta um balanço entre os fatores intervenientes. que

não são de igual importância. Eles não dependem apenas

das características do meio físico da região. Muitas vezes,

o enfoque dado passa para o campo político, refletindo os

objetivos de programas estadual ou federal de energia, de

economia, e de meio ambiente. Que tipos de alternativas cps

tuma-se examinar quando se faz esta balanço? De acordo com

estudos de outros paises;. principalmente nos EUA, predomina

o seguinte:

1) Incentivos econômicos e ambientais para a localização ,

próxima aos centros consumidores, suprimindo-se a neces

sidade de um relativo isolamento dos centros urbanos e

de áreas com uso intenso do solo.

2) Regiões com camadas de ar relativamente limpas e aptas

para dispersar poluentes, contra restrições impostas pe

Ia "degradação significativa",

3) Classificação de regiões pelos aspectos de hidrologia e

meteorologia contra a presença de lagos naturais e re-

presas.

4) Características físicas e ecológicas boas para o sítio

contra o uso especial do solo (floresta, etc.) envolven

do projeções futuras dos centros de carga. O acesso às

linhas de transmissão já instaladas pode ser pobre, le

vando à eliminação do local como sítio em potencial.



40.

5) Uso competitivo do solo ou água na mesma região para a-

proveitamento similar (região em que outra companhia pre

tende utilizar para uma hidrelétrica ou termelétrica fós

sil).

6) Lagos de refrigeração contra torres: necessidade de ter

ra e considerações ambientais podem definir preferências

para a construção de torres.

7) Custos hidrológicos do fornecimento de água e proteção

contra enchentes, comparados com custos das obras de

terra para estabilização de encostas e boas fundações.

8) Facilidade para se obter equipamentos e força de traba -

lho em um local contra o isolamento de outro por razões,

ambientais e de segurança.

9) Disponibilidade de terras para aquisição: um sítio que

não possua características geotecnicamente muito boas,po

de ser considerado favorável pois possue um numero peque

no de proprietários, não havendo grandes problemas para

compra e desapropriações,

30) Retirada de água subterrânea para refrigeração contra a

demanda competitiva pelo crescimento urbano da agricultu

ra irrigada.

11) Uso do solo pelas centrais nucleares em zonas restritas,

(pantanal, estuários) contra o uso para lazer público ou

preservação ecológica.
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O procedimento básico na ponderação dos fatores

condicionantes em seleção de sítios pode ser resumido nas

três etapas seguintes:

15) seleção dos aspectos críticos que afetam a

escolha;

22) análise das repercussões desses aspectos so

bre o projeto;

32) análise das variações.

Considerando-se a maior ou menor possibilidade,

de mudança da situação inicial no parâmetro considerado in

dicador para a análise das repercussões e variações, os fa

tores selecionados poderão estar classificados como:

- fatores não críticos, sobre os quais se con-

sidera possível a intervenção tecnológica, a

custo aceitável para o projeto.

- fatores críticos, onde se encontram situa -

ções que podem ser alteradas, porém a custo

muito elevado.

- fatores imutáveis, que são aqueles em que as

intervenções são consideradas impraticáveis .

2.4. Estudo de casos de seleção de sítio

Pela imensa extensão territorial e diversidade

nas características físicas, sociais/ econômicas, políti -

cas e legais, os EUA não poderiam ter metodologia única na

seleção de sítios para centrais nucleares. Mesmo prevale -

cendo a filosofia geral de se fazer a seleção em estágios

sucessivos, não se aplicam os mesmos critérios seletivos ,
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por exemplo nas costas Leste e Oeste, principalmente no

que se refere aos parâmetros relacionados com sismicidade.

Para análise de tal fato, apresenta-se resumida^

mente alguns tópicos do estudo para a escolha de sítio

para uma central no Arizona /l9/» a Oeste, e outra em

Ohio /21/, a Leste dos EUA.

2.4.1. Seleção de sítio no Oeste dos EUA - Arizona

Neste estudo considerou-se todo o Estado do A-

rizona como Região de Interesse e a necessidade imediata,

era encontrar um sítio que pudesse ser licenciável para

começar a operar em 1982 a primeira das três unidades de

1270 MWe. A metodologia seguida está representada esquema

ticamente na figura 2.4. , dividido em três fases impor-

tantes.

Primeiramente, fez-se uma análise geral numa á

rea de aproximadamente 300 mil km2, tentando-se reduzi-la

pars 5 ou 6 áreas candidatas que fossem mais favoráveis ,

para serem melhor estudadas. Para isto atentou-se para os

aspectos geológicos (sísmico), disponibilidade de água(hi

drológicos) e de terra (ambiente e uso da terra). Dividiu

•se o estudo regional no Estado em termos de característi

cas sismotectônicas com base em critérios geológicos e

sísmicos escolhidos, tais como: províncias fisiográficas,

províncias naturais geológicas e estruturais, complexida-

de da estrutura geológica, distribuição das rochas vulcâ-

nicas Terciárias e Quaternárias, principais característi-

cas tectônicas, distribuição das falhas do Quaternário e



SURA 2 . 4 .

PRESENTAÇAO GRAFICA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE SITIO USADO NA
NTRAL NUCLEAR DO ARIZONA

I ) SELEÇÃO INICIAL EM TODO O ESTADO DO ARIZONA.

FATORES ANALISADOS !

.DISPONIBILIDADE DE TERRA

-DISPONIBILIDADE DE ÁGUA

• ÁREAS SISMOTECTÕNICAS

ÁREAS CANDIDATAS SELECIONADAS

3 VALES CANDIDATOS

(28 SÍTIOS POTENCIAIS)

2) SELEÇÃO DE SUB-AREAS.

FATORES PRIMÁRIOS I

. HIDROLOGIA E A GEOLOGIA

FATORES SECUNDÁRIOS!

- USO DO SOLO, METEOROGIA, ACESSO, LINHA DE

TRANSMISSÃO, DEMOGRAFIA, TOPOGRAFIA

2 ÁREAS DE LOCALIZAÇÃO

(5 SÍTIOS POTENCIAIS)

3 ) ZONAS CANDIDATAS SELECIONADAS.

SÍTIOS ALTERNATIVOS

FATORES PRIMÁRIOS!

• HIDROLOGIA , GEOLOGIA

FATORES SECUNDÁRIOS :

• USO DO SOLO, METEOROLOGIA, ACESSO, LINHA

DE TRANSMISSÃO, DEMOGRAFIA, TOPOGRAFIA ,

ECOLOGIA.
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a distribuição dos epicentros dos sismos registrados e hijs

tóricos. Assim, conseguiu-se verificar quais eram as áreas

mais ativas sismicamente e de maior complexidade geológica

em partes do Arizona. Desta maneira, identificou-se onze

áreas candidatas, cada uma com aproximadamente 20.000 Km •

Na segunda fase do estudo, estas áreas cândida -

tas foram avaliadas e classificadas usando-se critérios am

bientais e geotécnicos. As considerações principais foram:

1. Presença de quantidade d'água suficiente para

operação da central;

2. Ausência de falhas Quaternárias ou caracterís

ticas que pudessem ser consideradas capazes

de gerar sismos e/ou deslocamento do terreno;

3. Presença de condições topográficas favoráveis

e de boas fundações;

4. Presença de unidades estratigraficas do,Qua -

ternário ou do fim do Terciário,próximas ou

na superfície do terreno que pudessem ser ú-

teis na avaliação da estabilidade geológica a

longo prazo para a área ou sítio.

Nesta fase, as investigações estavam baseadas em

extensivas buscas de literatura, reconhecimento aéreo, es-

tudos de imagens de satélite e fotografias aéreas, e con -

sultoria de especialistas na geologia local. Na conclusão

desta fase /três áreas candidatas básicas foram identifica-

das com 28 sítios em potencial distribuídos entre elas.

Finalmente na terceira fase, as três áreas com

28 sítios em potencial foram reduzidos a um número de cin-
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co sítios candidatos, incluindo-se os aspectos de ecologia

na análise, após a ordenação classificatória de todos eles.

A esta altura o enfoque do estudo passou de análise super-

ficial para aprofundada, por meio de inspeções geológicas

mais detalhadas. O principal objetivo era identificar um

sítio principal e alternativos que pudessem preencher a

maioria dos requisitos do Nuclear Regulatory Comission

NRC (Comissão de Normas Nucleares). Uma quantidade limita-

da de explorações superficiais e do subsolo foram realiza-

das nos fítios candidatos com o objetivo de confirmar a

conveniência das características geotécnicas.

O resultado final foi a seleção do sítio de Paio

Verde cujas características eram favoráveis em relação aos

outros analisados.

2#4.2, Seleção de Sítio no Leste dos EUA - CHIO

Embora a metodologia e os fatores básicos consi-

derados na procura de sítios para centrais nucleares térmi

cas (fóssil ou nuclear) no Leste dos EUA sejam os mesmos ,

a sua aplicação foi bem diferente que a dada na região Oejs

te Norte-Americano. Pela diversidade dos recursos de água

para refrigeração, no Leste tem-se possibilidade de dife -

rentes opções.

Pelas características físicas das áreas, os fato

res básicos usados na seleção inicial em Ohio estavam en -

globados na hidrologia, geologia, demografia e uso da ter-

ra, meteorologia, sensibilidade ecológica, geografia, topo

grafia e aceitação geral . Não se avaliou o
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problema de acesso, nesta fase preliminar, porque a ferro-

via e as maiores rodovias do Estado estava altamente de

senvolvidas não havendo áreas que pudessem ser eliminadas

por este aspecto.

Fica perceptível, pela comparação entre as figu-

ras , que os fatores locacionais entre uma região e outra

podem não coincidir até dentro de um mesmo país. As ca -

racterísticas sísmicas destas duas regiões constituem pro

blemas bem diferentes, pois no Oeste temos a Falha de San-

to André (Califórnia) que desperta atenção especial para a

vizinhança. As considerações sísmicas na Costa Oeste sao

mais problemáticas, carecendo de estudos mais detalhados ,

que no Leste para a definição de parâmetros sísmicos.

Na análise das áreas candidatas em Ohio, dentro

de cada condicionante, considerou-se os parâmetros seguin-

tes:

1. Hidrologia: não foi utilizado neste estágio ,

pois todas as regiões eram favoráveis sob es

te aspecto;

2. Geologia : fundações, perigos de atividade hu

mana (retirada de minérios ou óleo do subsolo),

sismologia, água subterrânea e tectõnica;

3. Demografia:densidaâe populacional em 1970 e

em 2020; proximidade aos centros populacionais;

4. Uso do solo: agricultura, uso específico do

solo ( parques, e t c ) , caráter residencial ,

instalações públicas ou sensíveis , valores

das terras, áreas para ensaios com explosão ;



47.

5. Possibilidades de acesso: linhas de transmis

são - (características dos solos ao longo do

trecho), distância à área de serviço, dis -

tâncias às conexões das linhas de transmis-

são e sub-estações, meios de transporte-(ro-

dovias, ferrovias e hidrovias), suprimento de

combustível;

6. Meteorologia: não foi utilizado pois os da

dos regionais existentes não detalhavam dis-

criminações f

7. Ecologia : aquática - (classificação dos rics

espécies em perigo, condições biológicas);

terrestre - (qualidade das áreas-naturais ,

proximidade às áreas candidatas);

8. Geografia/Topografia: número de sítios em po

tencial por área; terrenos para a central nu

clear e para almoxarifado.

Conforme citado no item anterior, aqui têm-se u

ma outra maneira de avaliação num estudo de seleção de sí-

tios. Na tabela 2.3. está apresentado o valor que será a

tribuído a um fator, em função das condições de aceitabili

dade que o sítio tem para receber uma central nuclear. A

escala de notas de acordo com a aceitabilidade está na ta-

bela 2.4,

Neste caso, para o aspecto geológico, atribui -

se nota máxima ao perigo de extração de óleo, o que quer

dizer que não existe risco algum por causa desta atividade,

sendo o sítio francamente favorável ao uso. Este fator tem



48.

uma Importância Relativa entre os demais de 12,5%. Pela ta

bela 2*4 , objetiva-se fazer uma quantificação dos fato -

res em função de uma situação qualitativa. Obtida a Nota e

a Importância Relativa (DELPHI) para cada fator de um as

pecto condicionante, a sua avaliação resulta na somatória

do produto destes valores. Repete-se o processo para todos

os sítios obtendo-se assim as colunas da tabela 2.5). Na

última linha desta tabela, têm-se a ponderação de cada

um dos condicionantes. A avaliação composta para cada sí-

tio é obtida com a somatória da multiplicação dos fatores,

de ponderação pelas avaliações (tabela 2.5) de cada aspec-

to dos sítios. Aquela que apresentar a maior avaliacao.com

posta é .o sítio proposto. No caso o de n- 1.

TABELA 2.3. DETERMINAÇÃO DO FATOR DE AVALIAÇÃO DE UM AS-

PECTO.

ASPECTO GEOLÓGICO IMPORTÂNCIA RELATIVA* NOTA

Fundações

Perigo pela Mineração

Perigo de extração de
óleo

Sismologia

Água Subterrânea

Tectônica

0,200

0,125

0,125

0,200

0,100

0,250

Fator de Avaliação para
Geologia.

0,30

0,90

1,00

0,60

0,10

0,80

0,63

* OBTIDA PELO PROCESSO DELPHI.



TABELA 2.4. ESCALA DE NOTAS PARA OS SÍTIOS CANDIDATOS DE

ACORDO COM SUA CONDIÇÃO.

SITUAÇÃO NOTA

Francamente favorável ao uso 1,00

Favorável 0,75 - 1,00

Aceitável 0,50 - 0,75

Deficiências reanediáveis com aná

uses e /ou técnicas especiais 0,25 - 0,50

Praticável poréai oneroso 0,00 - 0,25

De difícil aproveitamento em vis

ta de alternativas disponíveis. 0,00

Para tornar-se aceitável, certa-

mente haverá investigações demo-

radas e caras, além de estudos,

de viavilidade e penalidades e

conomicas para qualificação do

sítio.



TABELA 2.5. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS SÍTIOS CANDIDATOS - OHIO.

FATORES DE AVALIAçAO DOS CONDIClONANTES AVALIAÇAO
SÍTIO COMPOSTA

NS GEOLOGIA DEMOGRAFIA ACESSO ECOLOGIA TOPOGRAFIA

0,77

0,74

0,63

0,66

0,54

0,51

1

2

3

4

5

6

FATOR DE

PONDERAÇÃO

0,58

0,68

0,48

0,54

0,58

0,58

0,10

0,54

0,64

0,63

0,51

0,56

0,59

0,30

0,94

0,66

0,76

0,80

0,86

0,73

0,10

0,80

0,80

0,30

0,60

0,40

0,40

0,20

1,00

0,85

0,85

0,85

0,48

0,40

0,30

- PARA SE CHEGAR Á AVALIAÇAO COMPOSTA, CADA ASPECTO AVALIADO É MULTIPLICADO PELO

RESPECTIVO FATOR DE PONDERAÇÃO E TODOS OS VALORES PONDERADOS DOS ASPECTOS SAO

SOMADOS.
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3. FATORES CONDI Cl CNANTES HA SELEÇ&O DE SÍTIOS DESTI

NADOS A CENTRAIS NUCLEARES

3.1. Introdução

A instalação de uma indústria qualquer, que se

ja sua origem, requer estudos adequados de localização par

motivos econômicos, sociais, ambientais e políticos. Os e

conômicos definirão a viabilidade do empreendimento e as

distâncias ótimas de transporte para os insumos e produ

tos acabados. A região que recebe determinada indústria

deve apresentar condições mínimas, sob o ponto de vista

de infra-estrutura básica, para o sucesso econômico. Na

estrutura básica sobressaem-se as vias de acesso, o tipo

de transporte, a existência de mão de obra compatível com

a natureza do serviço, as telecomunicações, o suprimento

de energia e o de água.

Definida a viabilidade econômica do empreendi -

mento passa-se a avaliar os problemas de impacto ambien

talfomo eles interagem com os interesses da indústria e

da comunidade e os custos decorrentes. Os vetores ar, á

gua e solo devem ser preservados impedindo-se o lançamen-

to de efluentes, no ambiente, com concentrações superio •

res aos valores máximos estabelecidos pelas legislações

pertinentes,

Na maioria dos casos, as indústrias norteiam su

as instalações pela disponibilidade de água, para o consu
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no humano, refrigeração, complementação de processo produ

tivo ou para eliminação de esgotos domésticos e industri-

ais.

Pelo fato de necessitar grandes volumes d'água,

para refrigeração, costuma-se localizar as centrais nuclje

ares nas proximidades de grandes rios, estuários, repre -

sas, ou no litoral. Por mais ambientalistas ou ecologis -

tas que sejamos,ha de se convir que existem outros fato-

res importantes na localização de centrais nucleares, co

mo o atendimento da demanda de energia em determinada re

giâo, mediante suprimento suficiente e seguro. As necessi

dades de demanda variam de região para região e influem m

localização das centrais nucleares.

O sítio onde será instalada a central nuclear \a

ria de acordo com sua potência, tipo de reator, número de

unidades a ser instalada, tipo de refrigeração desejada ,

distância às linhas de transmissão e com outros fatores

geológicos, físicos, biológicos, sociais, econômicos, cul

•turais e políticos.

Desde o início de funcionamento da primeira cen

trai nuclear geradora de eletricidade (Calder Hall - UK -

1957), percebeu-se a necessidade de alto nível de seguran

ça para a localização deste tipo de instalação. Surgiram

legislações específicas, preparadas por instituições Io

cais e internacionais procurando disciplinar esse novo tî

po de atividade. As instituições internacionais fixaram os

principais critérios na escolha de sítios para a constru-

ção de centrais nucleares, salientando-se as premissas bá



sicas de segurança da instalação e por conseguinte da po

pulação em geral.

Assim, as etapas envolvidas na implatação de urna

central nuclear podem ser visualizadas na figura 3.1«elabo

rada de acordo com os requisitos da Agência Internacional

de Energia Atômica, AI EA. Deve-se observar a forma de atu

ação da Concessionária Proponente que deseja construir e

operar a central nuclear frente à Instituição Regulamenta

dora, que fornecerá a licença e fiscalizará o empreendi -

men to desde a fase de projeto, envolvendo a construção, o

peração preliminar e em regime permanent* e finalmente o

de scomi s sionamento.

No Brasil, para a Concessionária-Proponente — ob

ter licença de construção deverá apresentar à Comissão Na

cional de Energia Nuclear - CNEN, estudos prévios indican

do eventuais locais para a instalação da central ou das

centrais nucleares. Esses estudos são englobados em um

relatório denominado Relatório Preliminar de Análise de

• Segurança - RPAS e especificam as características funcio-

nais do reator, seus componentes e do eventual local de

instalação. A CNEN poderá aprovar ou rejeitar o RPAS, em

sua totalidade ou em partes, exigindo estudos mais comple

tos e conclusivos.

A experiência Americana indica prazo de dez (10)

anos, aproximadamente, entre o período de decisão de se

construir uma central nuclear e a sua efetiva colocação on

funcionamento.

Durante as fases de «studos para a escolha do si
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tio surgirão dificuldades envolvendo alguns setores inter

venientes e as considerações dadas para cada um deles. A

avaliação e seleção formam -processo que requer análise de

••pia gasta de exigências, M S nem sempre é possível reali

séWla de forma quantitativa. Quando isto ocorrer, pelo me

nos o grau e a natureza de alguns dos efeitos da ação

proposta podes se tornar incertos. Todas as avaliações pa

ra a escolha de sxtios para centrais nucleares deverão ej|

tar sujeitas a revisões exigidas pela CNEN, como parte do

processo de licenciamento.

Os estudos para escolha de sítio são empreendi -

dos em Regiões de Interesse bem vastas, englobando um ou

•ais Estados da União. Esses estudos têm como meta prinçi

pai minimizar os investimentos por parte da Companhia in

teressada, fazendo com que determinadas características ±1

desejáveis dos sítios possam ser melhoradas, ficando a ní

veis aceitáveis dentro dos limites estabelecidos pela CNB2

Na figura 3.1,-tem-se as etapas de maior importân-

cia no âmbito do trabalho de implantação de uma central mi

clear e nota-se que a localização e construção são mais

diretamente relacionadas com o tema deste trabalho.

A seleção de um sítio para central nuclear envol^

ve considerações sobre saúde e segurança públicas, proje-

to de engenharia e impactos econômicos e ambientais. Os

requisitos básicos se enquadram dentro de três categorias;

a) fatores associados à segurança e saúde devido

a operacionalidade da central;

b) aqueles relacionados principalmente com enge-
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nharia e economia:

c) fatores ambientais.

Elabora no presente estudo, esta seqüência seja se

guida para apresentação, há uma superposição entre essas

categorias. Por exemplo, muitos fatores de características

de segurança estão incluídos em considerações econômicas e

também nas de saúde.

3.2. Fatores Associados Principalmente aos Requisitos de

Segurança Operacional

As características geológicas, sísmicas, nidroló-

gicas e atmosféricas são fatores desta categoria, enque -

arando-se também, os efeitos potenciais sobre a central

dos acidentes postulados em indústrias, transportes e ins

talações militares. Pode-se incluir ainda a densidade po

pulacional e sua distribuição no ambiente do sítio, e as

condições para proteger o público geral dos perigos poten-

ciais de radiações em acidentes sérios postulados. A segu-

rança para a população tanto pode ser alcançada pela loca-

lização em sítios remotos quanto pelas salvaguardas melho-

radas pela engenharia.

3.2.1. Condicionantes Geológicos e sísmicos

Entre os aspectos a serem tratados e analisados na

seleção de sítios, os geológicos e sísmicos desempenham es

pecial importância. Será relevante analisar fatores como a

idade cronológicas das formações rochosas, a litologia, a

estrutura tectonics e estratigráfica da região.
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Os critérios que envolvem estes fatores de interes

se para os estudos locacionais, podem ser divididos em três

classes, a saber:

Critério Limitante: geralmente representa uma limitação no

estado de arte. Por exemplo, não se localizar central nu-

clear ao longo de uma falha geológica sujeita a movimento .

Critério Econômico; representa uma condição acima da qual

a construção de uma central segura será impraticável, pe-

lo aviltamento do investimento. Por exemplo, a remoção ne-

cessária de uma camada de material muito fraco com grande

espessura.

Critério de Classificação; distingue entre os tipos de pe-

rigos geológicos potenciais e a relativa facilidade para se

obter segurança*

Os fatores geológicos e sísmicos englobam três con

siderações importantes, com seus efeitos respectivos, rela-

cionados abaixos

1) Movimento de falhas: - ruptura na superfície do terreno

- grandes ondas de água ("tsunamis'^

- ruptura de barragens

- tremor do solo

2) Geologia de engenharia:

- escavações e compactação

- materiais de construção

- métodos construtivos

- fundações
3) Outras considerações geológicas perigosas:
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- escorregamento de taludes

- afundamento ou subsidência

- elevação ou soerguimento

- movimento do lençol d'água subter-

râneo

- efeitos vulcânicos

- extração de minérios ou óleo.

A atividade sísmica dos sítios é assunto de gran

de importância no projeto de centrais nucleares. É condi-

ção fundamental que os sítios apresentem boas caracterís-

ticas sismológicas e que os dados disponíveis sejam pro

venientes de fonte confiável. Será visto adiante mais de

talhadamente, no próximo capítulo, toda a influência da

sismicidade no projeto das fundações de uma central nucle

ar. Especial atenção deve ser dada à determinação do ter-

remoto base de projeto, em função dos sismos esperados.

A CNEN considera falha ativa ("capable fault")a

quela que apresenta uma, ou mais, das condições abaixo :

a) movimento próximo ou na superfície do terre-

no, pelo menos uma vez, em período de 35.000

anos, ou movimento com natureza de recorrên-

cia nos últimos 500.000 anos.

b) macro-sismicidade determinada instrumental -

mente, com dados de precisão, suficiente pa

ra demonstrar uma relação âireta com a falha.

c) ligação estrutural com uma falha ativa de mo

do a se poder relacionar com certa lógica ,
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que o movimento já ocorrido acarretará outro, dentro da á

rea de interesse.

As falhas ativas, capazes de gerarem abalos,po£

sívelmente sofrerão movimentos, no futuro, que provocarão

efeitos na central nuclear, sob três formas de influência;

- movimentos diferenciais, atribuídos à ruptura

na superfície.

- enchentes e ondas perigosas, induzidas por

terremotos.

- danos estruturais causados pela vibração do

terreno e efeitos secundários, como instabili

dade de encostas e afundamentos.

Atualmente, não se consegue prever deslocamen -

tos superficiais conseqüentes da movimentação de falhas ,

com bom grau de precisão. Por isso, os componentes críti-

cos de um reator deverão ser projetados para manter sua

integridade estrutural, diante da pior situação possível.

Considera-se, portanto, o potencial de movimento superfi-

.cial como um critério de limitação.

Se uma falha ativa, com comprimento superior

a trezentos metros, está a menos de oito quilômetros de un

sítio, ou se ele a contém, geralmente não se recomenda que

aí se instale centrais nucleares. As informações geológi-

cas devem oferecer condições para se julgar a atividade

dos sítios, porque as investigações geológicas e sísmicas

detalhadas acarretarão demora no processo de licenciamen-

to.

Os movimentos do terreno podem ser gerados por
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diversas causas, destacando-se:

a) afundamento provocado por crateras subterrâ -

neas, cavidades ou pela exploração de água

ou de óleo do subsolo.

b) soerguimento, conseqüente de atividades tecto

nicas ocasionais, ou levantamento gradual por

outras causas sísmicas*

c) instabilidade dos materiais da fundação, in-

clusive pela presença de materiais instáveis,

no maciço rochoso, cujas propriedades podem ,

ter sofrido alterações durante a construção e

a operação do reator.

d) instabilidade de taludes.

Sítios com maciço rochoso não fraturado apresen

tam condições favoráveis para as fundações. Caso contra -

rio, procuram-se sítios onde haja baixo potencial de li

quefação. Neste caso, é comum requererem-se investigações

para as propriedades de engenharia dos materiais subjacen

tes, em condições estáticas e dinâmicas.

As considerações geológicas dizem respeito às

estabilidades dinâmica e estática da instalação. Proceden

te do movimento de falha geológica, a primeira será afeta

da por deslocamentos, liquefação e ruptura do terreno. A

estabilidade estática vincula-se com a capacidade de su-

porte, recalque máximos admissíveis, estabilidade de talu

des e ruptura estrutural, A geologia de engenharia deter-

minará os custos da implatação das obras civis. As propri,

edades locais do solo terão maior influência que as condi.
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ções geológicas, para a construção da central nuclear e pa

ra o licenciamento final.

Na República Federal da Alemanha - RFA - , existe

um critério geológica de avaliação, em função da categoria

em que o sítio se enquadra, a saber:

- Categoria I_ s A estrutura do solo é pouco deformada •

Pela situação geológica o terreno apa -

renta ter capacidade de carga suficien-

te para suportar os carregamentos pre -

vistos. Não se espera um enfraquecimento

desta propriedade por evento natural ou

induzido pelo homem.

- Categoria II : A estrutura do solo está perturbada ou

amolgada. Deverá haver medidas especi -

ais para as fundações. É possível que

haja perda na estabilidade do terreno,

causada por eventos naturais (terreno -

tos) ou por atividades humanas (minera-

ção, rebaixamento do nível d'água).

- Categoria III : A estrutura do solo está altamente de -

formada, (por exemplo , com fratura ge

ológica ou falha). A presença de propri,

edades desfavoráveis conduz as medidas

especiais - para as fundações. Futuros

problemas, na estabilidade, podem ser

esperados em decorrência de eventos na

turais, tais como;
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- reativação de falhas no caso de ter-

remoto:

- aparecimento de cavidades no subsolo ,

conseqüentes de lixiviamento (remoção

de material);

- atividades provocadas pelo homem re -

sultantes de: - explosões em rochas du

rante mineração; - rebaixamento do len

çol freático; - desmonte de rochas, em

pedreiras adjacentes.

Ainda na República Federal da Alemanha, com ba

se no KTA GUIDE 2.201.1.,faz-se a avaliação das categorias

sísmicas. Identificam-se quatro zonas relacionadas com a

intensidade para terremotos, na escala MSK de 1964 (Medve-

dev-Sponheuer-Karnik), ou escala internacional.

ZONA O s - Áreas com baixo potencial sísmico, de acordo

com experiência anterior, onde a intensidade 5

não será ultrapassada;

ZONA 1 i - Área onde a intensidade 6 já foi constatada ou

pode ser esperada, pela experiência;

ZONA 2 : - Área onde a intensidade 7 ocorreu ou pode se es

perar que ocorra;

ZONA 3 : - Área onde a intensidade 8 ocorreu ou onde se po

de esperar que venha a ocorrer.

Com base neste zoneamento, em função da sismici-

dade, as categorias dos sítios podem ser englobados no qua,

dro abaixo:
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ZONA

0

1

2

3

INTENSIDADE DO ABALO
ESPERADO (MSK)

menor que 5

máxima de 7

máxima de 8

CATEGO
RIA

I

II

II

III

3.2*2. Condicionantes Hidrológicos

A hidrologia de superfície é muito importante na

escolha do sítio. A central nuclear exige grande guantida

de de água para suprir seu sistema secundário de refrigera

ção.

Por isso, as centrais nucleares devem estar loca

•lizadas nas proximidades do litoral (onde há água em abun-

dância) , dos grandes rios ou de reservatórios especialmen-

te projetados para esta finalidade. Torres de refrigeração

sâo soluções que encarecem o projeto e usadas apenas em

condições especiais.

Não é apenas o volume de água disponível que con

diciona a seleção do sítio. A sucessão de condições físico

-químicas, no espaço e no tempo, assim como as alterações,

na composição da biota existente no mar ou no rio, podem

tornar determinado local inapto à instalação da central



64.

nuclear, mesmo que o volur.e d'água seja satisfatório. A -

lém da .vazão mínima, .função da potência.do reator, a esco

lha será influenciada por fatores como velocidade do esco

amento, marés, ondas, ventos, substrato, temperatura mé-

dia anual, oxigênio dissolvido e nutrientes inorgânicos.

A caracterização das condições hidrogeológicas,

também deve ser analisada. A posição dos aqüíferos, inclu

sive zonas fraturadas, o limite da camada produtora e sua

natureza, a velocidade e direção do escoamento subsuperfi

ciai, a penetração da cunha salina nas regiões litorâneas

e a interconexão entre aqüíferos são considerações que de

vem ser bem estudadas. A maior preocupação decorrente es

tá voltada para a determinação do " caminho crítico", na

eventualidade de acidentes que conduzam a contaminação ca

água subterrânea. Sabe-se que certos produtos de fissão nu

clear possuem meia vida longa, com capacidade de contami-

nar todo o aqüífero subterrâneo, por intervalo de tempo

muito grande, caso haja vazamento de elementos radioati -

vos. E estes radioisótopos podem ser arrastados pelas á

guas, infiltrando-se no meio poroso, sofrer processo de

migração e até atingir áreas e locais bem distantes.

A migração de radionuclídeos em meios porosos ,

embora bem explicada por formulações matemáticas é de difí

cil constatação prática, principalmente quando se conside,

ram grandes distâncias. A complexidade do problema não se

limita apenas à dimensão do fenômeno, mas também à nature

za do solo e aos seus componentes. A ocorrência de trocas

iônicas, as reações químicas (combinações e recombina -
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ções) podem conduzir a resultados totalmente inesperados »

em intervalos de tempo relativamente grandes.

Sob o ponto de vista restritivo para o projeto os

condicionantes hidrológicos devem considerar as possibili-

dades de enchentes e inundações decorrentes de:

- Máxima enchente provável nos rios, causada por

chuvas intensas ou associada a ruptura de bar-

ragens;

- Ruptura de barragens, induzida sismicamente;

- Máxima enchente provável, combinando-se os e

feitos de represamento de água doce e de maré;

- Ondas de vento gerada por tufões, ciclones e

furacões.

As principais modificações das propriedades bio-

lógicas se concentram na variação do ritmo de .crescimento

dos microorganismos, inclusive na morte deles. Geralmente,

estes aumentam suas atividades para um acréscimo de tempe-

ratura até um determinado limite. A partir daí, a sobrevi-

vência torna-se impraticável naquele meio alterado. Como,

cada espécie tem temperatura e condições ótimas para o de

senvolvimento, a variação brusca de temperatura em uma via

fluvial pode causar mudanças nos tipos de flora e fauna.O

aumento de temperatura da água também provoca dificuldade

de assimilação de resíduos orgânicos, por parte dos micro-

organismos. Ao se lançar grande massa d'água aquecida no

meio ambiente pode-se provocar estratif icação térmica que

impedirá a misturaçao das águas do corpo receptor. Os resí

duos orgânicos descarregados nas camadas superiores ficam
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aí depositados, aumentando a concentração e provocando ma

lefícios para a biota.

As propriedades químicas da água também se ai te

ram com a temperatura. A velocidade das reações químicas

tende a duplicar a cada incremento de 10& C na temperatu-

ra. As principais alterações sobre as propriedades físi-

cas decorrentes do aumento da temperatura da água ref le -

tem-se na viscosidade, densidade, tensão superficial e

de vapor, solubilidade e difusão gasosa. Assim, aumentando

-se a temperatura da água do corpo receptor diminui-se sua

capacidade em dissolver o oxigênio que as bactérias neces

sitam para assimilar os resíduos orgânicos e depurar as

correntes líquidas. As bactérias, por sua vez, necessitam

maior quantidade de oxigênio quando a temperatura aumenta.

Para se evitar a obstrução das tomadas d'água é

freqüente o uso de redes, que podem aprisionar peixes de

tamanho relativamente grande. A colocação de telas rotató

rias, redução da velocidade de sucção e construção de zo

nas de escape reduzem consideravelmente o problema de a.

prisionamento de peixes de grande porte.

A elevação de temperatura, produzida na água de

refrigeração nas centrais nucleares refrigeradas em cir-

cuito aberto, varia de 52 c a 122 c. Este aumento cai

para valores que oscilam entre l2 C e 32 c, a um quilôme-

tro do ponto de despejo da massa d'água aquecida, quando

se tratar de água do mar. No caso de rios ou represas, es

ses números variam em função das características físicas

do corpo d'água receptor.
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Cono dito anteriormente, os problenas de contami

nação térmica poden ser resolvidas facilmente pela -tecnolo

gia disponível. Eles existem em conseqüência da opção eco-

nômica de redução de custo nos investimentos destinados a

construção da central nuclear.

3.2.3. Condicionantes Demográficos

A demografia é considerada como um dos aspectos,

mais importantes na seleção do sítio, tendo em vista a se

gurança da população. Ela influe diretamente na segurançae

na saúde dos moradores da região, mas sua distribuição, às

vezes, baseia-se em dados estatísticos e extrapolações in

certas. Além das considerações de onde se encontram as

concentrações populacionais, haverá também problemas dos

tipos de uso, atuais e futuros«dados ao solo na região de

interesse.

As instalações nucleares são analisadas em fun

ção da segurança das pessoas face a exposição à radiação

e a níveis potenciais para a concentração de contaminações

radioativas, O objetivo fundamental na seleção do sítio pa

ra centrais nucleares é minimizar a probabilidade das radi

ações atingirem pessoas, seja em operação normal ou em ca-

so de acidente postulado. Isto dependerá da distribuição po

pulacional ao redor do sítio e também dos aspectos meteoro

lógicos. Geralmente, os níveis potenciais de doses diminu-

em com o aumento da distância do ponto considerado até a

central nuclear, variando com o potencial de difusão atmojs

férica ou microclima. A população acumulada aumenta à medjL
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da que o ponto considerado se afasta do sítio. Una descri

ção estatística para exposição humana à radiação esperada,

deverá considerar o número de pessoas envolvidas e a dose

que elas podem receber em conseqüência do escape de mate-

rial radioativo. Nos Estados Unidos da América é comum

usar-se o "Fator Populacional do Sítio", onde a população

acumulada é inversamente ponderada com a distância ao pon

to em análise e comparada com uma população padrão de 386

pessoas/Km*.

Ao se analisar a distribuição populacional - nas

proximidades de uma central nuclear, consideram-se áreas

de segurança, conforme mestrado na figura 3.2 , descritas a

baixos

Raio de Exclusão; - Define uma área de exclusão

que fica imediatamente ao redor do reator. A área de ex

clusão deve ser de um tamanho de modo a garantir que um

indivíduo em seu limite, em duas horas imediatamente após

o início do escape postulado de produtos de fissão, não

receba uma dose de radiação total no corpo todo que ex

ceda a 25 rem ou 300 rem na tireóide devido à exposição de

iodo. A Concessionária Proponente terá autoridade para

controlar todas as atividades nela envolvidas, inclusive,

se necessário, evacuar todas as pessoas que se encontrem,

no seu interior. O raio da área de exclusão (r), expres -

so em metros, corresponde aproximadamente ao produto de

um fator empírico-teórico pela raiz cúbica do quadrado da

potência térmica da central nuclear, expressa em megawatts.



69.

FIGURA 3 .2CRITÉRI0 DE DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL AO REDOR DE CENTRAIS NUCLEARES

PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES
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r = ll.P 2/3
 (m)

r - raio da área de exclusão, m.

P - potência-reator, MW(th)

Esta área poderá ser atravessada por ferrovias,ro

dovias e hidrovias, desde que estejam distantes da central

nuclear, de modo a não interferirem nas operações normais.

Para garantir a segurança e a saúde públicas, devem-se pre

ver esquemas eficientes para o controle do tráfego que, em

condições de emergência, entrarão em funcionamento. Normal

mente proibem-se residências no interior da área de exclu-

são.

Zona de Baixa População—(ZBP); — É aquela—que

fica logo após a área de exclusão, afastando-se do reator

e que pode ter residentes. Obedecendo os mesmos níveis de

• dose de radiação total para a área de exclusão, a zona

de baixa população deve ter um tamanho que qualquer pessoa

em seu limite exterior não os exceda durante a passagem

completa da nuvem radioativa resultante do escape postula

do dos produtos de fissão. Nesta área, a quantidade de mo-

radores é função das possíveis medidas defensivas que po

dem ser tomadas para a evacuação, em caso de acidente gra-

ve. Não existe número pré-fixado para a população desta zo

na, pois ela variará para cada situação. Dependerá da quan

tidade, tamanho e localização das estradas, do planejamen-

to e da distribuição real dos moradores na área, do tipo e

da potência da central nuclear e do relevo do terreno. Ge

ralmente se utiliza como raio da zona de baixa população ,

um valor superior a quinze (15) vezes o raio da área de
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exclusão, ou seja:

R = 15 . r (m).
min

Distância ao Centro Populacional; - É a distân -

cia desde o reator até o mais próximo contorno de um cen -

tro populacional com vinte e cinco mil '(25.000) pessoas

ou mais. Em função da distância para a vZona de Baixa Popu-

lação (ZBP), fixa-se aquela que é necessária para o cen

tro populacional e que deverá ser 1,3 vezes superior ao

valor adotado para a ZBP.

Sob o aspecto da demografia existe ainda uma úl

tima região que interessa, em torno da central nuclear. A

pós a ZBP, adota-se um critério para a densidade populacio

nal, de modo que em qualquer distância radial exista menos

que duzentas (200) pessoas por quilômetro quadrado, ou que

ao longo da vida útil da central, esta quantia não ultra-

passe quatrocentas (400) pessoas por quilômetro quadrado.

É importante a determinação das distâncias que

-resultam nas respectivas áreas, pois servirão de avaliação

para os sítios serem escolhidos. Isto se faz admitindo -se

certa taxa de produtos de fissão que escapa da central pa

ra o meio ambiente, em conseqüência do máximo acidente cri

vel, de acordo com o Relatório Rasmus sen / 53/ . Este as -

sunto foi analisado com mais detalhe por SANTINA / 38/ a

bordando o problema para a região da Central Nuclear Al-

mirante Álvaro Alberto (Angra I).

Na República Federal da Alemanha - RFA, este aj

pecto é avaliado por dois critérios que atribuem, catego-



72.

rias para os sítios: o primeiro considera a situação da po

pulação por zonas e o segundo setorialmente, pelo setor de

302 mais densamente povoado. Pela avaliação de zonas, di-

vide-se a área em anéis circulares e compara-se a popula -

ção real - (PR) com a média - (PM), derivada da densidade

populacional média na RFA • As três categorias de sítios,

são determinadas pela configuração seguinte:

a) Num raio circular, com até 2 Km:

Categoria I : PR < ^ 1 / 3 P M e ainda não pode haver

grandes edifícios, hospitais ou

prisões na área.

Categoria II : 1/3 PM ̂  PR ̂  PM

onde

b) No círculo seguinte, entre 2 e 5 Km :

Categoria I : PR < 1/2 PM

Categoria II - 1/2 PM ̂  PR < PM

Categoria III s PM «C PR onde

PM = 16.000 habitantes.

c) No círculo seguinte, entre 5 e 10 Km:

Categoria I : PR <_PM

Categoria II : PM <^ PR ̂  2PM

Categoria III s 2 PM<CPR onde PM = 60.000 habitai
ss=s=ss== ss=

tes.

Categoria III

PM = 3.000 habitantes.
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d) No círculo entre 10 e 20 Km:

Categoria I : PR £ 1,5 PM

Categoria II : 1,5 PM < PR ^ 3 PM

Categoria III : 3 PM < PR onde PM = 230.000 habi

tantes.

A figura 3.3 mostra como se faz a classificação

zonal, em círculo e a figura 3.4 ilustra a condição seto-

rial correspondente, sendo usado o setor mais densamente

povoado. Se este .coincidir com uma direção principal de

vento (freqüência direcional maior que 20 % ), esta carac

terística do sítio, o classificará na categoria imediata-

mente abaixo da qual ele se encontra. Se o sítio-oferece, —

condições para melhorar as medidas de emergência, passará

para a categoria superior.

Para se permitir a instalação segura de cen -

trais nucleares mais próximas aos centros populosos, de -

senvolvem-se dispositivos de segurança para reduzir acen-

tuadamente a possibilidade de liberação de iodo e estrôn-

cio radioativos para o meio ambiente. Estes sistemas de

segurança objetivam minimizar os efeitos indesejáveis gra

ves. Em particular, os múltiplos invólucros de contenção o

ferecem garantias reais. A experiência acumulada atesta

que realmente são mínimas as probabilidades de acidentes,

de grande monta, capazes de liberar grande quantidade de

material radioativo para o me.fo ambiente. Entretanto, não

ee pode ignorar essa eventualidade, devendo-se levar em

conta a proteção das populações nas áreas circunvizinhas.
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As cidades nudan em área, assim como em popula

ção. Por isso«previsões seguras de mudanças geográficas,

são tão importantes como as previsões de população. Ambas

devem estar baseadas no passado, combinado com o conheci-

mento de outros planos que afetam a comunidade, como o de

senvolvimento industrial, de mineração, facilidade de

transporte e etc. As previsões satisfatórias das mudan-

ças geográficas são difíceis, em decorrência do maior

número de condições locais envolvidas e a necessidade de

se prever a área, a direção e as características destas mi

danças.

Os métodos de previsão do crescimento populaci

onal nas áreas próximas ao sítio da central nuclear po-

dem ser classificados como:

1 - matemáticos (analíticos ou gráficos)

2 - projeções, baseadas nas migrações ou no

crescimento natural

3 - estimativas, baseadas na previsão de em-

prego futuro ou de desenvolvimento regio -

nal.

Entretanto, deve considerar-se que nenhum mode.

Io rígido pode ser usado com sucesso na previsão de futu-

ro populacional de determinada comunidade. 0 crescimento

da população de cada cidade representa um problema singu

lar, cuja estimativa depende de condições locais e gerais.

0 uso e ocupação do solo será responsável pelo ritmo de

crescimento populacional nas zonas próximas às centrais

nucleares»
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A época futura para a qual pode basear-se o

projeto depende fundamentalmente do seu objetivo e do tem

po que deverá funcionar. Não se deve projetar a utiliza -

ção de equipamentos além da vida útil destes. Nenhuma ge

ração deve pagar agora por um bem a ser desfrutado no fu-

turo por outra, nem a futura geração deve pagar pelo ser-

viço a ser utilizado agora. Admitindo-se trinta anos como

vida útil de uma central nuclear, os cálculos de proje -

ção de crescimento populacional em seu entorno devem ba

sear-se neste limite.

Considerando-se uma central nuclear gerando em

1.000 MWe, o raio de exclusão será de aproximadamente de

2.400 metros, o raio da zona de população escassa ou de

restrição se estende a 36.000 metros e a di3tância aos

centros populosos será 47 quilômetros. Os estudos de pro

jeção populacional servem para orientar os técnicos nó

sentido de evitar-se que as zonas de população escassa ou

a distância aos centros populosos, nos próximos trinta a

nos a partir da instalação da central, tenham popula -

ção acima dos limites estabelecidos pela segurança.

3.2.4. Perigos Naturais e Induzidos pelo Homem

Os perigos naturais referem-se, principalmente,

a enchentes, tufões e eventos catastróficos nem sempre

previsíveis. Dentre os induzidos pelo homem podem incluir

se a proximidade a indústrias perigosas, a mísseis, a ro

tas aéreas militares, internacionais ou domésticas, Ainda

deve considerar-se que as cargas perigosas podem ser trans

portadas pelas rotas na proximidade do sítio e o risco de
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explosão ou escape de gases perigosos nas vizinhanças do

local desejado. Os perigos decorrentes da sismicidade se

rão abordados adiante.

3.2.5. Condicionantes Meteorológicos

Os fatores meteorológicos de interesse na sele

ção de sítio estão contidos nos parâmetros seguintes:

a) temperatura média, diária, mensal, e extre -

ma , ponto de condensação e umidade relativa

do ar;

b) precipitações, total e máxima anual;

c) ventos:-direção,-velocidade,—altitude e fre

guência de ocorrência, persistência;

d) tufões, tornados e furacões, com análise da

freqüência de ocorrência e dos efeitos de

tempestades acompanhadas por ventos de al-

tas velocidades.

Geralmente não há condições meteorológica que

por si só proíbam a localização de centrais nucleares. O

que se encontra são regiões com condições inadequadas pa

ra a circulação da massa de ar, quando então deverá ser

analisada a distribuição da população existente e a dose

máxima de radiação que ela poderia receber, em eventual a

cidente, por propagação da nuvem radioativa. Desta forma,

a importância da meteorologia relaciona-se diretamente can

o critério da distribuição populacional e aos custos eco-

nômicos, associados a monitoração e a engenharia de salva

guardas.
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Sob ponto de vista neteorologico, os sítios favo

ráveis deven apresentar as situações seguintes:

- DIREÇÃO DE DIFUSÃO : direção predominante de vento no in

terior da área,coincidindo com aque

Ia onde se tem densidade populacio

nal mínima e baixos níveis de expio

ração agrícola e marinha (pesca);

- ÁREAS COSTEIRAS : áreas abertas com ventos de veloci-

dades de média a alta;

- ALTA TURBULÊNCIA : alta freqüência de situações com in

tempéries, existindo camadas atmos-

féricas instáveis.

Em caso de acidente causando liberação de produ-

tos de fissão gasosos para a atmosfera, o vetor ar servirá

como meios de transporte e de dispersão. Conhecendo-se a

direção predominante dos ventos, o sentido e sua velocida-

de, as variações das concentrações máximas de radioativida

.de, em cada ponto de interesse e ao longo do tempo, pode -

rão ser obtidas por modelos matemáticos, para cada classe

de estabilidade e de condições atmosféricas definidas. Es-

tes valores servem de base para comparação com as prescri-

ções legais e para a utilização como dado de partida para

outros estudos.

Por falhas, cuja probabilidade de ocorrência são

remotíssimas, mas não impossíveis, pode haver ruptura das

peças que contém os elementos combustíveis do reator, onde

os produtos de fissão se formam. Assim, quantidades perigo
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sas desses produtos poderiam ser colocadas em liberdade ,pa

ra o meio ambiente. A gravidade do acidente depende da e-

ventual situação das populações expostas à radioatividade,

dos elementos liberados, e que pode ocorrer de duas manei-

ras, a saber:

1) recebimento direto de radiação gama emitida

pelo produto de fissão, mesmo quando confina-

do nas imediações do reator avariado;

2) fuga de materiais radioativos gasosos ou volá

teis não retidos por filtros e que incorpora-

dos ao ar, formam nuvem radioativa, podendo

ser levados a grandes distancias e que mesmo

diluídos, ainda seriam perigosos.

Além dos efeitos externos da radiação gama

que penetra no organismo através da pele, o

mais sério é a ingestão dos produtos gasosos

como o iodo, xenônio, bromo, criptônio, etc.,

pelas vias respiratórias em função dos ní -

veis de concentração deles. Entre as varia -

veis que devem ser analisadas, destacam-se :

a) - características da fonte emissora:

- condições de lançamento para o meio exterjL

or 7

- tipo do foco de lançamento e sua geometria;

- regime e parâmetros de emissão: (atividade

específica, velocidade de liberação, nature

za do radioisótopo, forma química, meias-yi

das, toxicidade e temperatura);

- localização do foco emissor.
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b) - meio físico local e do entorno:

- baixa atmosfera;

- micro-climatologia;

- estabilidade atmosférica: (direção e velocida

de dos ventos, probabilidade de ocorrência de

determinada condição atmosférica);

- temperatura ambiental;

- inversões térmicas;

- macro-clima;

- influência da topografia e da vegetação na

dispersão.

c) - meio receptor :

- contaminação de fundo;

- resiliência;

- normas legais;

- situação geográfica.

De qualquer forma, o risco é função das doses

de radiação que poderão ser absorvidas pelo organismo. Em

princípio, este será tanto maior quanto mais potente for

a usina nuclear e quanto mais próxima estiver a população

em perigo. É evidente que, por questões econômicas, seria

vantajoso instalar a usina bem próxima dos grandes centros

de consumo. Entretanto, os critérios de proteção social

conduzem a diretrizes diferentes.

3.3. Fatores determinados principalmente pelas considera -

ções econômicas, de projeto e de engenharia

Nesta categoria de fatores encontram-se a dis-
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ponibilidade de água para refrigeração, a localização re-

lativa entre os centros de carga e as linhas de transmis-

são , e a disponibilidade para transporte e acesso ao lo-

cal.

Grande parte das centrais nucleares, tem o sis

tema de geração de calor semelhante ao das usinas térmi -

cas à combustível fóssil, porém com uma eficiência térmi

ca bem inferior, em torno de 32 %. As exigências para a

água de refrigeração em um condensador típico de uma cen-

tral nuclear com 1000 MW(e) é de 50 a 60 m3/s de água

que sofrerá um acréscimo de 82 C. A baixa eficiência tér-

mica das nucleares, comparada com as modernas fósseis (po

dem requerer mais de 50 % de água de refrigeração), torna,

-se uma forte desvantagem em áreas onde a água é cara e

de difícil obtenção. Especialmente onde o rio é a fonte

de suprimento, obrigando a utilização de torres de refri-

geração causando consideráveis penalidades econômicas. En

tretanto, pela extensa costa litorânea brasileira no Ocea

no Atlântico, possibilitando a utilização da água do mar,

isto não se torna um sério problema dentro destes fatores

na escolha de sítios em nosso país.

É óbvio que a localização próxima a centros de

carga resultará em economia, pois os custos totais da lî

nha de transmissão para uma central nuclear de 1,000 MW(4

estão em torno de US$ 90.000/Km com dois circuitos du -

pios de 220 KV. As perdas por transmissão são de 360 KW /

/Km acarretando um custo em torno de US$ 18.000/Km por

ano.
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A escolha do sítio estará condicionada também pe

Ia região a ser atravessada, sendo função portanto, da qeo

morfologia e geologia da área. Deve-se ter em mente os pro

blemas referentes ao tipo de uso dado ao solo que as li -

nhas de transmissão ocuparão, bem como a questão de áreas

sensíveis que este tipo de construção atravessará, acarre-

tando junto à população certa polemica no tocante à aceita

ção pública. Aliado a estes problemas, têm-se a questão

dos custos diretos de desapropriação, da mesma forma que o

número de proprietários envolvidos na negociação.

Durante a construção da central nuclear, equipa

mentos pesados deverão ser levados até o canteiro da obra.

Por exemplo, para uma cuja potência seja de 1.000 MWe, o

vaso de pressão tem 5,2 m de diâmetro, 12,8 m de comprimen

to, pesando 450 t. Um gerador de vapor (são necessários

quatro) pesa 300 t , com 4,3 m de diâmetro e 19,0 m de com

primento. Cada gerador da turbina (são dois) de 500 MWe

têm 30,0 m de comprimento com 5,5 m de diâmetro, pesando o

maior segmento mais de 550 t .

Assim sendo, os problemas de meios de transporte

e acesso ao sítio devem ser resolvidos com planejamento em

concordância com o cronograma e o tipo de construção dese-

jados. Para os diferentes meios de transporte deve conside

rar-se os seguintes pontos: - para via férrea , capacidade

de suporte das pontes, largura dos sistemas de sinalização

e das plataformas das estações, comprimento dos vagões e

curvas das ferrovias? - para via marítima , profundidade
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da parte navegável, obstrução de barragem e eclusas, aber

tura livre em pontes; - para transporte rodoviário , lar

gura e capacidade de carga das rodovias e das pontes ou

obras de arte, possível cruzamento por rios com barragens

temporárias, e em caso de transporte aéreo; o comprimento

necessário da pista e a possibilidade de aterrissagem.

Quando a central nuclear estiver em operação,ha

verá grandes recipientes pesados com combustível usado que

serão transportados. Dependendo do meio de transporte pe

Io qual isto será feito, pode-se ter recipientes de 30 t

para rodovias e de 100 t para vias férreas. Durante a o

peração da central, o rotor do gerador pode exigir manu -

tenção que se efetuada fora do sítio, as cargas removidas

são acima de 180 t.

3.4. Fatores Relacionados às Condições Ambientais

Deverão ser analisados por meio de estudos para

avaliação de impacto ambiental. Considera-se como análise

do impacto ambiental o estudo das mudanças prováveis das

características biofísicas e sócio-econômicas do meio am

biente, em conseqüência de determinada ação proposta. Es-

ta análise requer, em primeiro lugar, estudo completo e

profundo da ação ou projeto (central nuclear) e em segui-

da outro para o entorno geobiofísico, cultural, social, e

conômico e político do lugar em suas condições naturais ,

onde será instalada a central* A segunda fase, estudo do

entorno, também é conhecida por inventário ambiental. A

seguir projeta-se a ação para o futuro e quantifica-se as
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alterações detectadas, se possível. O estudo deve levar em

conta as alternativas possíveis,

Como se define o impacto ambiental ? Quais os fa

tores que o compõem ?

- Diz-se que há um impacto ambiental quando una

ação ou atividade produz alterações no meio ambiente ou em

algum de seus componentes. Assim, a variável fundamental

neste tipo de estudo é a quantificação da alteração.De cer

to modo, a palavra alteração, tem significado relativo por

que seu efeito pode ser positivo ou negativo, grande ou pe

queno evitável ou recusável. Quando se utiliza o termo de

terioração ou degradação ambiental já se concretiza um pou

co mais o significado, ainda que se continue usando um tèr

mo também relativo.

Talvez os pontos chaves do problema notadamente,

para o setor elétrico, estejam nas respostas às questões ,

formuladas abaixo:

a) - quando uma alteração no meio ambiente é suficientemen

te importante para se prevenir determinada ação ou a-

tividade?

b) - qual seria a base para se avaliar o impacto causado

por essa ação, no meio ambiente?

c) - quais os parâmetros ambientais ou os conceitos críti-

cos que devem ser considerados na avaliação de uma

possível alteração?

d) - quais os impactos diretos e indiretos?
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e) - que fatores são prioritários : a eficiência ou a eqai

daâe?

f) - a que ponto deve chegar a preservação ou proteção do

meio ambiente?

g) * quem deve opinar sobre a questão: os profissionais, a

população envolvida no problema, ou ambos?

h) - qual o tipo de análise que se faz para os fatores de

meio ambiente: Custo/Benefício ou Custo/Eficiência?

Essas questões indicam que na análise dos fatores

de meio ambiente deve se considerar duas grandes áreas: a

do meio ambiente natural e a do meio social, destacando-se

dois aspectos:

1. ecológico: orientado principalmente para os es

tudos de impactos físicos e geobiofísicos;

2. humano : que engloba as atividades sociais ,

políticas, econômicas e culturais.

Por conseguinte, nas avaliações dos fatores am-

bientais deve analisar-se as conseqüências de determinada

ação para ver se a qualidade do meio ambiente, com ou sem

ela, sofre modificações quantitativas. Essas avaliações de

vem ser realizadas ainda na fase de anteprojeto para:

a) - permitir melhor planejamento e formulação de

propostas concretas, do ponto de vista de

preservação ou proteção do meio ambiente;

b) - considerar os fatores ambientais em sua ver

dadeira extensão, sem passionalismos, ao sub

metê-los à apreciação das autoridades com po
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der de decisão.

Aplica-se a metodologia de avaliação do impacto

ambiental para identificar, interpretar, prever e prevenir

-se contra as conseqüências dos efeitos que determinada a

ção provocará na saúde e bem estar da população local e

do entorno, ou seja, nos ecosistemas em que o Homem vive

e dos quais depende.

As considerações ambientais não constituem cri

tério único para a decisão dos planejadores ou políticos.

Um projeto de natureza energética pode não ser aceitável,

do ponto de vista ambiental mas pode ser conveniente im -

plantá-lo porque os fatores econômicos nacionais e soci-

ais prevalecem. Nestas condições há de se considerar que

a tecnologia consegue resolver, em sua quase totalidade ,

os problemas que afetam o meio -ambiente, desde que se libe

rem os recursos financeiros para tal e o projeto ainda,as

sim seja, economicamente viável.Vimos que as centrais nH

cleares necessitam grandes volumes d'água para refrigera-

ção. Portanto, a água e os seres que nela vivem passam a

se constituir em fatores importantes, do ponto de vista de

preservação do meio ambiente. A maioria das centrais nu -

cleares, geradores de enerçria elétrica, encontra-se insta

lada junto ao mar, por dois motivos importantes;

- atendimento de demanda de água necessária?

- transporte de componentes de grande porte.

0 mar constitue a maior parte supridora d'água

do nosso planeta. Entretanto, não é qualquer local junto

ao litoral que se presta para receber uma central nuclear.



88.

A descarga d'água aquecida nos condensadores e as caracte

rísticas físicas do local e da estrutura de despejo assu-

mem importância no contexto geral do sítio. A água que re

torna ao meio primitivo estará mais aquecida que o ambien

te natural e, quando despejada no mar, sofre diluição ini-

cial. Por meio de processo de mi sturação oceânica a dilui-

ção da massa térmica aumentará gradativamente, ao mesmo

tempo em que ocorre a difusão molecular. A caracterização

deste fenômeno se faz por meio da determinação da lei da

variação dos coeficientes de difusão turbulenta, à medida

em que o campo de água aquecida é transportado pela cor -

rente marinha.

A distribuição vertical da densidade das —águas

receptoras também constitui fator importante no ; processo

de diluição da água mais aquecida. A estrutura vertical per

mite determinar as condições de estabilidade das águas re-

ceptoras e avaliar as possibilidades, de efluentes térmi -

cos se acumularem , em determinada região, provocando efeî

tos ecológicos nocivos.

Determina-se a estrutura vertical das águas

a partir dos conhecimentos das distribuições da temperatu-

ra e da salinidade. Os gradientes verticais corresponden -

tes causam a estratificaçao da coluna d'água, que por efei.

to das correntes mais profundas, podem levar a massa aque-

cida para pontos incovenientes.

O conhecimento das correntes marinhas locais,de

profundidade e de superfície, assume papel relevante no es
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tudo da dissipação da descarga térmica. É preciso conhecer

muito bem o mecanismo de circulação d'água no corpo recep-

tor e estabelecer correlação causa-efeito entre as forças

que as governam como os ventos» as marés e as ondas. Embo-

ra cada um destes fatores tomados isoladamente possam ser»

insuficientes para produzir o transporte da água aquecida,

eles provocam, em conjunto, a turbulência que gera a mistu

ração das águas oceânicas.

A fauna e a flora naturais são fatores importan-

tes e influem na escolha do sítio, sob os aspectos de segu

rança radiológica e de ecologia. Há animais e plantas eu

jas características-de corpo-filtrante—e de absorvedores .

de matérias radioativos propiciam o acúmulo de radioisó-

topos em seus organismos e que podem atingir níveis de con

centrações bem acima dos máximos permissíveis. De certa

forma, acabam entrando na cadeia alimentar e podem gerar

problemas de disseminação e de contaminação radioativa.

Os levantamentos da flora e da fauna regional de-

vem ser contínuos, no espaço e no tempo, por períodos re-

lativamente longos, suficientes para a caracterização das

flutuações sazonais. Devem também permitir predições e a

plicaçÕes práticas. Consideram-se tópicos relevantes des-

ses estudos:

- produtividade primária das comunidades de inte-

resse;

- biomassa animal e vegetal;

- composição qualitativa e quantitativa das comu-

nidades;
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- levantanento das espécies e descrição estrutu

ral:

- composição iônica e ciclo dos elementos en -

tre o neio aquático e as comunidades ( N, O ,

Ca, F. Mg, etc.,):

- biologia e fenologia das principais espécies

de interesse;

• ciclos de vida e comportamento:

• perfis e categorias de solos. Processos morfo

clináticos e biogênicos.

decorrência da complexidade do tema e com o

objetivo de tranqüilizar os defensores do meio ambiente, o

Governo Brasileiro decretou, em 1981 que as centrais nucle

ares estarão circundadas por estações ecológicas. Este r?e

creto, de caráter mais político que técnico, procura de -

monstrar que as centrais nucleares são seguras e não ofere

cem riscos ao meio ambiente e ao ciclo ecológico. Foge do

escopo desta dissertação a abordagem de aspectos técnico -

políticos de localizar estações ecológicas no entorno das

centrais nucleares, entretanto, é muito importante que as

legislações sejam cumpridas.

Percebe-se que existem considerações ambien -

tais que estão enquadrados em outros condicionantes como

os hidrológicos e meteorológicos, não sendo necessário por

tanto, relatá-los novamente.

3.4,1. Metodologia para Avaliação do Impacto Ambiental

As avaliações de impacto ambiental têm objetivo
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fundamental de prever os reflexos da ação do homem sobre o

ambiente, podendo aplicar-se total ou parcialmente a ;

1) distintas alternativas de um mesmo projeto;

2) diferentes graus de aproximação ( .estudos

preliminares e estudos pormenorizados);

3) distintas fases do projeto (preliminar,cons

trução, operação de testes, operação roti -

neira etc.,)

Essas avaliações também podem considerar o im

pacto global ou apenas parte dele. Uma classificação gradu

ai poderia ser a seguinte:

1) avaliação do impacto físico parcial ( por e

xemplo, considerando-se apenas os vetores ar

e água) ou seja estudo da incidência de cer

tas emissões sobre a zona de influência do

projeto;

2) avaliação completa do impacto físico que

abrangeria todas as possíveis deteriorações

do ambiente natural;

3) avaliação do impacto geobiofísico e social

(físico, biológico e geológico, envolvendo

todo o ecosisterna em que se encontram ações

dirigidas pelo projeto) complementado pe-

los fatores sócio-culturais;

4) avaliação completa, envolvendo além dos fa

tores relacionados no item 3, as análises

econômicas, com base nas relações custo/ be

nefício ou custo/eficiência ou nas técnicas
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de avaliação econômica;

5) avaliação de tecnologia.

No caso das indústrias de geração energética é

indispensável realizar a avaliação tecnológica como parte

dos estudos de impacto. Assim, partindo-se de tun projeto

definitivo, isto é, de um tipo de central nuclear, com de

terminadas características de seu reator, * metodologia u

tilizada pode ser a seguinte:

a) Estudo Pormenorizado das Características da

Central Nuclear, envolvendo:

- tipo de reator;

- grupos -exi atentes;

- potência elétrica ou térmica do grupo;

- ampliações futuras;

- centrais de referência e suas caracterís-

ticas.

b) Estudo da Demografia Local e Turística.

c) Análise das Atividades Econômicas (industri

ais, pesqueira, agropecuária e turística)da

área;

d) Identificação e Determinação dos Fatores So

ciais e Culturais;

e) Revisão de Fatores Técnicos de Localização:

- sismologia; geologia; hidrologia; meteoro

logia; topografia; oceanografia física;ej

tudos de infraestrutura básica (acesso,te

lecomunicações, meios de transporte);

f) Estudos Específicos de Macro e Micro-metere
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ologia;

g) Estudos Biológicos (espécies vegetação e

faxina);

h) Radioatividade Natural;

i) Análise Qualitativa e se Possível Quantita

tiva das Emissões da Central (funcionamen-

to normal);

j) Definição do Maior Escape Possível de Pro-

dutos de Fissão em Eventuais Acidentes;

K) Cálculo da Atividade que escapa para a At

mosfera e Para o Circuito de Refrigeração;

1) Estudos de Dispersão para se conhecer a Lei

r?c r< *T*" gação dos Eventuais Contaxninantes ,

nos Meios Atmosféricos e Aquático;

m) Comparação entre Valores de Emissão com as

concentrações Máximas Admissíveis;

n) Determinação dos Caminhos Críticos , pelos

quais os radionuclídeos podem chegar ao ho

mem;

o) Análise da Ação dos Despejos sobre os Bióti

pos e Biocenose;

p) Estudo das medidas corretivas;

q) Recomendações.

Representa-se, na figura 3,5, diagrama de

metodologia para se efetuar esta avaliação. As considera -

ções mais rigorosas sobre as avaliações de impacto ambien-

tal/ provocado pelas centrais nucleares, indicam que se de
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ve considerar as três (03) situações diferentes:

a) durante a construção;

b) em funcionamento experimental;

c) a longo prazo: mínimo de dez (10) anos.

A primeira é decorrente do fator acumulativo dos

materiais radioativos. Torna-se necessário caracterizar mui

to bem a situação inicial do meio ambiente para se evitar,

no futuro, problemas de ordem legal por efeitos da acumula-

ção de produtos radioativos na biota e no homem* A segunda,

leva em conta o comportamento da central em relação aos da,

dos de projeto e condições de liberação de efluentes polui-

dores no meio ambiente. Finalmente, a terceira é para se ob

ter parâmetros sazonais que possam caracterizar representa-

tividade estatística de qualquer alteração de componente do

meio ambiente. Outro fator importante é que ao se instalar u_

ma primeira central nuclear, pensa-se eai ampliações futuras

do parque gerador. É atrativa a ampliação, porque já existe

uma série de elementos comuns de serviços e de infraestrutu

ra que barateiam a construção de novas unidades.
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4.FATORES GEOLÓGICOS E SISMOLÓGICOS

4.1. Introdução

Os fatores geológicos e sismológicos são conside

rados nas etapas localização e construção da central nu

clear. Vimos, anteriormente, estes fatores dentro do pro-

cesso de seleção de sítio. Neste capítulo procura-se anali

sar-se o papel destes, durante a construção ou seja, na

concepção do projeto e na execução das obras civis. É jus-

tamente nesta etapa do empreendimento que a geologia e a

sismologia, terão maior importância com incidência sobre

problemas técnicos, econômicos e no cronograma dos servi -

ços. A título de exemplo, cita-se solução em fundações pro

fundas, necessidade de rebaixamento do lençol freatico ,

obras de contenção, reforço na capacidade de carga dos ma

teriais de fundações (solos e rochas),etc.

Embora, a influência seja na etapa da constru-

ção da central nuclear, a boa escolha do sítio será decor-

rente de estudos realizados durante o processo de seleção,

sendo que, as informações iniciais serão posteriormente,

confirmadas e detalhadas por investigações. Objetiva-se ,

com isso minimizar os riscos de natureza sismológica e a

procura de dados que resolvam os problemas relacionado com

as fundações, obras de terra e materiais de construção. En

tretanto nem sempre, isto é, conseguido como o caso da Cen
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trai Nuclear de Aguirre em Porto Rico, na década de 60,con

uai reator semelhante ao de Angra I. Durante a fase inici-

al da implantação, o local previamente escolhido teve que

ser descartado, porque pelas investigações detalhadas de-

tectou-se uma falha sismogênica, -sendo necessário escolher

se outro sítio com características mais favoráveis. Fator

como este causam sérios problemas no empreendimento em ter

mos de custos e prazos, que podem até torná-lo inviável de:

tro da concepção original.

A influência da geologia e geotecnia como condi

cionante em projetos de engenharia em uma região de clima—

temperado (hemisfério-Norte) não é a mesma que aquela es

uma de clima-tropical e úmido como no caso brasileiro. Em

climas temperados o manto de intemperismo da rocha sã,ge -

ralmente, será de menor espessura e não terá muitas varia-

ções em suas características, dentro de certos limites. Já

nos climas úmidos e tropicais, este fato é difícil de ocor

rer pois, o grau de intemperismo- é mais acentuado ,porque

as condições são mais favoráveis a uma maior modificação

nas propriedades originais da rocha matriz. A geologia pa-

ra fins de geotecnia não deve ter um caráter somente des-

critivo das formas originárias e sim tratar os materiais

remanescentes no local de interesse em função das carac -

terísticas que estes apresentam no seu estado atual e das

* que poderão advir, com o passar do tempo. Como a vida ú -

til de uma central nuclear não é maior que 30 anos e o pro

cesso de intemperismo na costra terrestre é lento, estas

características podem ser consideradas como uma informa -
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ção momentânea.

4.2. Efeitos das Condições das Fundações no Projeto de Cen

trais Nucleares

Na tentativa de analisar a interferência çeológi

ca, geotécnica e sismológica numa central nuclear, dividiu

-se as considerações de projeto sob três aspectos: - a êi

nálise sísr-^a pela resposta dinâmica; a estabilidade do

sítio: e a capacidade de carga e recalques. Para avaliar as

considerações acima com relação às possibilidades ào subso

Io, tem-se as seguintes categorias de sítios.

a) sítio Classe I : sítio que apresenta uzi mate

rial (rocha) cuja capacidade de suporte é
2

maior que 10 Kgf/on , ou seja sítio COE rocha.

b) sítio Classe II : sítios com solo denso consçj

lidado com capacidade de suporte entre 10 e

4 Kg f/cm2.

c) sítio Classe III: sítios com solos medieanente

compressíveis com capacidade de carga sseior ,

que 4 Kgf/cm,

Os requisitos básicos nos critérios de projeto

de centrais nucleares incluem segurança contra ruptura das

fundações, ausência de recalques excessivos e de rupturas

por mudanças ambientais, incluindo-se efeitos da flutuação

do lençol freático e de atividades sismo-tectônicas.Os cri

térios nSo diferem muito daqueles de outras grandes estru-

turas de engenharia cuja ruína produzirá severos efeitos

no ambiente e na vida. Pela experiência limitada e o medo
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da palavra "nuclear", estes são mais restringentes que os

aplicados em estruturas convencionais de engenharia com

risco similar, como nas grandes barragens.

4.2.1. Análise sísmica ou Resposta Dinâmica

O termo resposta dinâmica refere-se à resposta,

da estrutura para um dado de entrada dinâmico imposto.O es

pectro de resposta é gerado pela resposta de uma série de

sistemas com um grau de liberdade. No projeto sísmico de

estruturas , considerações devem ser dadas a:

- probabilidade de ocorrência de sismo intenso:

- características do movimento sísmico;

- natureza da resposta sísmica da estrutura;

- comportamento dos materiais quando submetidos

a deformações oscilatórias transientes ;

- natureza dos danos que podem ser aceitos;

- custo do conserto dos danos produzidos , e

- custo para colocar resistência adicional.

Os espectros de resposta são gerados para vá -

rias cotas dentro das estruturas, e as tubulações e equi

pamentos são projetados para resistir às forças dinâmicas

imposta. Para a obtenção destes, e com as considerações a

cima, o primeiro passo é a determinação do movimento repre

sentativo para o sítio em análise.

4.2.1.1. Determinação do Movimento Padrão do sítio

As vibrações provocadas por um terremoto tomam

duas formas de onda de energia: as ondas de pressão, seme-

lhantes às ondas sonoras, que fogem do centro que gera de
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formação e as ondas de cisalhamento na qual a terra se mo

ve para os lados em um movimento oscilatório. Destas duas

formas de energia, as ondas cisalhantes sao mais problema

ticas para a engenharia. Elas submetem as estruturas na

superfície do solo a esforço, a em uma direçãc ora em

outra oposta, ou seja, tracionando e comprimindo. Isto ,

faz com que o edifício apresente um movimento seseihante,

ao de uma vara de pescar quando submetida a uma vibração

horizontal e verticalmente suspensa.

A vibração do sítio durante um terreocto é go-

vernada pelas propriedades elásticas do solo. Alén disso,

a resposta das estruturas de solo, como corpo de barra -

gens, aterros e pequenas barragens, é determinado pelas

suas propriedades elásticas. 0 estudo das propriedades djL

nâmicas dos solos e rochas é necessário para se cetermi -

nar o comportamento destes, quando submetidos a solicita-

ções de terremotos.

Para se fazer a avaliação do movimente sísmico

padrão em um sítio e obter sua resposta, este deve ser de_

terminado, bem como as propriedades geotécnicas influen -

tes nesta análise. Na figura 4.1,tem-se um fluxoçrama das

fases envolvidas em tal tarefa.

Na fase de planejamento consta revisões da li

teratura, inspeções do sítio e programação do crenograma,

para todos os serviços preliminares necessários as desen-

volvimento e coordenação das fases subsequentes. A fase

de investigação envolve o volume de estudos regionais de

talhados e no sítio, incluindo trabalhos no caso: e escri
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tório sobre a sismologia e geologia regional e proprieda-

des dos solos no sítio para fins de engenharia. A fase de

engenharia compreende os estudos necessários para se àe

senvolver o critério para avaliação do movimento sísmico

padrão en sítios de centrais nucleares, que será objetivo

do item seguinte neste trabalho.

É mister um planejamento preliminar, cuidadoso

das investigações geotécnicas em um sítio de central nu

clear para ter-se uma visão geral do projeto, para deli

near as tarefas técnicas e administrativas e para plane-

jar um objetivo detalhado de serviços. Tipicamente isto ,

envolve uma coleta de dados com revisão da literatura, u

ma inspeção do sítio e o desenvolvimento de um plano deta

lhado de trabalho estimando-se tempos e custos requeridos

nas fases subsequentes.

a) Estudos Geológicos Regionais «As características geoló

gicas da região ao redor do sítio devem ser investigadas,

em detalhe suficiente para fornecer um entendimento claro

do processo físico que formou a área, bem como o potenci-

al de futura atividade sísmica. 0 tamanho da região a ser

investigada depende da natureza desta ao redor do sítio ,

Geralmente está limitado a uma distância de 320 Km do sí-

tio, porém pode incluir uma província tectôníca inteira,

é usual fazer-se uma análise mais detalhada da região den

tro do sítio num raio de 80 Km.

Normalmente, as investigações geológicas come-

çam com uma revisão compreensiva e avaliação de toda a li

teratura disponível e dados que descrevem a área na vizi-
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nhança do sítio. As informações obtidas são então correia

cionadas com publicações existentes e mapas geológicos não

publicados para se relacionar a estratigrafia básica, es-

trutura tectônica e a história geológica. Deste estudo, um

mapa geológico regional preliminar é compilado, para pos-

teriormente, com a ajuda de fotos aéreas e estudos do sub

-solo chegar-se a um mapa geológico mais completo, e st abe

lecendo-se a estratigraf ia e as condições geológicas es-

truturais da área.

Fisioqrafia : As características geológicas importan -

tes da subsuperfície na região devem ser identificadas (for-

ma do terreno, modelos de drenagem, posição do nível d1 á

gua, etc), para se avaliar as relações entre tais caracte

rísticas e prováveis condições do subsolo. O estudo deve

considerar também o relacionamento entre a fisiografia re

gional e a do sítio. Mapas fotográficos e fotos aéreas ,

são essenciais para estes estudo.

Estratiqrafia : Investigações devem incluir análise e

descrição da litologia, composição, modo de ocorrência e

idade das várias unidades geológicas subjacentes à região

ao redor do sítio. Deve-se fazer colunas estratigráficas e

secçoes geológicas transversais que relatem as condições,

geológicas locais e regionais.

Tectônica : Identificação de todas estruturas tectôní

cas na região em volta do sítio. Todas falhas, dobramentos,

bacias e domos devem estar incluídos. Devem ser considera

das as possíveis conseqüências da ação do homem, como o e

feito do carregamento de grandes barragens e reservatórios,
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o bombeamento ou extração de água ou óleo do subsolo, ou

a extração de minerais. D* particular importância nesta

fase de investigações geotécnicas é a identificação de to

das falhas ativas dentro de 320 Kn do sítio. Elas podem

freqüentemente serem detectadas ou inferidas por investi-

gações geotécnicas, com pesquisas aeromagnéticas ou de

gravidade, ou por técnicas sensoriais remotas. As fa

lhas podem ser reconhecidas por:

- presença de descontinuidades estratigráfi-

cas ou estruturais.

- repetição, omissão, ou semelhança de cama-

das.

- mudanças abruptas nas fácies sedimentares.

- deslocamentos visíveis de veios , diques,

camadas, formações, etc.

- presença de estruturas características de

movimento de falha, arrasto,espelho tectô-

nico,.estrias.

- presença de zona de brecha.

- evidências fisiográficas, e

- condições anômalas do nível d'água.

Geralmente, os traços recentes de falha po

dem ser reconhecido no campo ou em fotos aéreas por dis -

cordâncias topográficas lineares, contrastes na vegetação

que podem refletir variação na profundidade do nível d' á

gua ou diferenças de solo através do traço da falha, mode

los fle drenagem anormais, ou semelhança nas . estruturas

feita pelo homem.
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Caso se identifique uma falha capaz, deve se

avaliar seu potencial para produzir um terremoto maior.

Por isso, para as falhas com comprimento maior que o in

dicado na tabela abaixo deve determinar-se as caracterís

ticas seguintes:

- comprimento das falhas;

- magnitude e natureza do deslocamento;

- história geológica do deslocamento, parti-

cularmente a idade do último movimento, e

- relacionamento da falha com outras estrutu

ras tectônicas regionais.

TABELA 4.1. COMPRIMENTO MÍNIMO DE PALHA X DISTANCIA DO

SÍTIO.

DISTANCIA MÍNIMA

DO SÍTIO (Km)

0 - 3 2

32 - 80

80 - 160

160 - 240

240 - 320

COMPRIMENTO MÍNIMO DA FALHA

A SER CONSIDERADO (METRO)

1.600

8.000

16.000

32.000

64.000

A partir das investigações tectônicas elabo-

ra-se um mapa tectônico com a distribuição das maiores ia

lhas, dobramento e outras características estruturais, de

finindo-as em termos de dimensões, atitudes e idade. De-

ve constar também áreas tanto de superfícies potenci

ais como de súbsidência no sub-solo, de soerguimen-

to, ou de colapso resultante de atividades naturais do
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homem.

História Geológica; O passo final nas investigações geo

légicas regionais e' reconstruir a história geológica da

área, com ênfase especie.1 ao Terciário recente e mais no

va história tectônica. A história geológica da região é

de primeira importância, pois fornece uma estrutura re-

gional essencial para se estabelecer o modelo ou idade

provável das maiores deformações que ocorreram na região,

incluindo a possibilidade de falhamento recentes na área.

A reconstrução da história geológica está baseada nas e-

voluções da fisiografia, estratigrafia tectciica da regi-

ão.

b) Estudos—Sismolóqicos Regionais;-O potencial da atividade

sísmica na vizinhança de um sítio proposto para central

nuclear é determinado pela investigação da história sís

mica da região ao seu redor, correlacionando-a com as

condições geológicas. Estas investigações conipreendem uma

pesquisa completa, revisão e avaliação de todos abalos

sísmicos historicamente registrados que afetam ou pude -

ram ter afetado o sítio. Eles devem ser listados com as

informações seguintes, medidas ou estimadas:

Datas de Ocorrência: A compilação das datas de todos even

tos ocorridos fornece uma base para estimar taxas de re —

corrência de terremotos. Além disso, a data de cada even-

to pode ser correlacionada com as densidades populacionais

prática de construções e o número de instrumentos regis -

tradores que existiam na época do evento. Assim, a confia

bilidade dos dados pode ser avaliada.
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Intensidade e Magnitude no epicentro : A intensidade no

epicentro indica os efeitos de um terremoto neste ponto,

ao passo que a magnitude fornece uma medida de energia des

prendida pelo evento. Antes de 1933, havia uma carência de

instrumentos registradores de terremoto, entretanto,a maio

ria das informações sobre o tamanho destes primeiros era

dada em termos de intensidade, cuja magnitude equivalente,

tem sido estimada para os maiores eventos. Para os eventos

ocorridos após esta data normalmente dispõe-se da magnitu-

de e intensidade.

Quando não se dispõe de medições dos movimentos

fortes ré questionável a confiabilidade tanto destes parâme

tros como a medida do movimento de pico do terreno.

Locação de Epicentros: Isto deve ser feito para cada even-

to tanto determinado instrumentalmente como inferido por

danos observados e sentidos em modelos de área. Pesquisas

consideráveis devem ser empreendidas para se locar o e -

picentro de terremotos antigos.

Taxa de Atenuação : As informações sobre as característi -

cas do material na região do epicentro e no local, como po

sição da camada rochosa, tipo de rocha, espessura das camai

das de solo e velocidade de propagação, período predominte,

natureza das ondas sísmicas, etc, podem ser obtidas por

meio de medidas relacionadas a microssismos, prospecção sís

mica ou por excitação dinâmica artificial, caso nao se dis

ponha de um número suficiente de eventos históricos. Com a

ajuda destes dados, pode desenvolver-se métodos analíticos

para modificar os dados básicos ou relações conhecidas de
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atenuação. Por exemplo, sabe-se que as características de

atenuação de um aluviao diferem daquelas das rochas. Solos

moles, especialmente contendo água, podem amplificar as on

das sísmicas comparadas com os solos duros. Em caso de a-

luvião profundos^a intensidade pode diminuir, porém isto

não deve ser visto como caso geral. Observa-se um efeito

seletivo sobre certas freqüências: as altas podem desapa-

recer como efeito de filtragem e o espectro de vibração no

solo pode ser modificado por um deslocamento. A profundida^

de do foco também tem efeito nas características de atenua

ção, sendo menos intensa em sismos profundos. Muitas rela-

ções empíricas podem ser encontradas na literatura, sendo

que a aplicação deve ser específica com base nos dados em

que foram desenvolvidas como faixa de freqüência, distân -

cia, etc.

Intervalos de recorrência: Quando se dispõe de dados sufi-

cientes, a freqüência de ocorrência pode ser avaliada para

terremotos de um certo tamanho. Os intervalos de recorrên-

cia são úteis na determinação do terremoto de projeto. Se-

gundo RICHTER , os intervalos de recorrência são repre

sentados tipicamente por:

log N = a - b. Ior

onde N é o número de terremotos por ano com intensidade má.

or ou igual a Io, e a e b são constantes empíricas que de

pendem da sismicidade da região.

Identificação de dados empíricos apropriados: Os terremo -

tos são caracterizados em termos de parâmetros como magni-

tude, intensidade e distância epicentral. Como um resulta-
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do, cartas empíricas relacionando estes parâmetros com a

celeração de pico, duração do tremor, etc. são disponíveis

na literatura. Freqüentemente estas podem ser usadas para

estimar as características do movimento do terreno nos

sítios de centrais nucleares. Por definição a magnitu-

de de um sismo deve ser medida por um sismógrafo localizai

do a 100 Km do epicentro deste. Na prática, particularmen

te para grandes sismos, as medidas efetuadas a centenas ou

milhares de quilômetros, aplicando-se correções para as

distâncias. Teoricamente, dois abalos com mesmo valor de

magnitude causariam tremores de terra semelhantes se os

outros parâmetros permanecessem constantes. Entretanto,de

pendendo da distância, - ondas diferentes tornam-se proemi-

nentes. Assim, a magnitude é uma medida da grandeza do

sismo na fonte, mas pode fornecer informações quanto à

natureza do abalo no local. Apesar de muito subjetiva, a

intensidade pode, às vezes, fornecer melhores registros

dos efeitos e dos danos para sismos em distâncias varia -

das.

Outros dados : Çuando disponível, outros dados relevan -

tes devem ser considerados, como duração de terremotos

fortes relatados em várias localidades, a área em que o

abalo foi sentido, magnitude contra comprimento de falha,

deslocamento na falha e importantes danos e efitos causa-

do (por exemplo, escorregamento de solo, liquefação ou

afundamento),

c) Definição dos Terremotos mais Significativos; De acordo

com as exigências da USNRC / 5 4 A os estudos geológicos e
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sísmicos descritos anteriormente dão suporte para se e st abe

lecer os terremotos de parada segura (SSE) e os básicos de

operação (OBE). Tem-se informações necessárias para identi

ficar os eventos sísmicos e estruturas geológicas relevan-

tes que, em conjunto diferem os terremotos mais significa-

tivos para se considerar na avaliação dos efeitos do movi-

mento vibratório do terreno em um sítio. Geralmente isto,

envolve dois passos:

- O primeiro é o uso dos dados geológicos e sismo

lógicos para preparar deis mapas de epicentros, cada um

mostrando as características tectônicas e os epicentros dcB

terremotos na região. Um deles pode mostrar os epicentros

de todos terremotos relatados em um raio de 80 lan do si

tio. O outro pode indicar somente os epicentros daqueles

cuja intensidade seja maior ou igual a V (MM) e que este-

jam localizados num raio de 320 km do sítio. Os epicentros

que, com certeza, não puderem ser correlacionados com uma

estrutura tectônica, devem ser identificados com uma pro -

víncia tectônica que tenha parte localizada dentro dos 320

km do sítio.

-0 segundo passo depende de ter-se terremotos

fortes correlatos com falhas ou estruturas tectônica,ou se

ja: a) se aqueles de maior intensidade puderem ser correia

cionados com uma falha ou estrutura tectônica próxima ao

sítio, adota-se que os epicentros estejam situados no pon

to da falha ou da estrutura mais próximo do sítio; ou b)

se o epicentro de um dado terriaroto de grande intensidade

nâo pode, com precisão, ser relacionado a uma falha parti.
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cular ou estrutura tectônica, ele deverá ser identificado

com uma província tectônica. Se o sítio estiver dentro des

ta, admite-se que o terremoto ocorre nele. Caso contrário,

adota-se que ocorre no limite da província mais próxima do

sitio.

Tendo - se localizado os terremotos potenciais ,

significativos, resta determinar os parâmetros básicos de

projeto necessários para análise da resposta sísmica, in-

cluindo-se uma primeira estimativa da aceleração de pico

para o terreno, da duração dos tremores fortes e da acele-

ração de pico para a rocha. Estes parâmetros tanto são ob-

tidos dos dados sobre intensidade atenuação dos tremores

fortes para a região, como dos dados-empíricos que os rela

cionam com magnitude, intensidade e distância epicentral

dos terremotos.

A estimativa final da aceleração de pico do ter

reno para o sítio deve estar baseada na avaliação mais de

talhada das características de resposta do sítio. Isto po

de ser feito pelo uso de modelos matemáticos do perfil do

solo do sítio e por análises estatísticas das medidas ob

tidas dos movimentos fortes em sítios com características,

similares às do que se investiga.

Os movimentos dos terremotos podem ser expresso

de diversas formas. Uma delas é pelo histórico da acelera-

ção, da velocidade,ou do deslocamento do terreno. Entretan-

to o mais significante é expressando o efeito do movimento

em uma estrutura de engenharia. 0 modelo mais significado,

consiste de um peso suportado por uma mola com um grau de
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liberdade no sentido do movimento do terreno causado pelo

terremoto. Embora a freqüência de ocorrência dos movimen -

tos seja irregular, existe uma "freqüência predominate",

que define certos intervalos de recorrência de impulsos

Caso esta seja igual à freqüência natural do sistema mola—

-massa, ocorrerá ressonância. Dependendo do amortecimento,

a amplitude do movimente de nada excederá à do terreno: e^

ta condição é chamda de "amplificação". Assim, do ponto

de vista da engenharia, a maneira mais significativa para

expressar o movimento de um terremoto é em termos da res -

posta de um sistema com um grau de liberdade, variando- se

os níveis de amortecimento (ou seja, mudando a constante

elástica da mola). Admite-se que a freqüência natural do

sistema roola-massa atinja a freqüência predominante ou

mais crítica do terremoto. 0 espectro de resposta mostra

o deslocamento, a máxima velocidade e a máxima aceleração

da massa para diferentes freqüência naturais do sistema mo

la-massa. Ele permite avaliar qualquer terremoto em ter -

mos de seus efeitos em uma estrutura simples. Este assun

to será abordado no item seguinte em análise de resposta.

Esta análise baseia-se na aceleração de proje-

to associada ao terremoto máximo escolhido para o sítio

(SSE) que pode ser esperado. No Oeste dos EUA, os terremo

tos são associados a falha de atividade conhecida.Para fins

de projeto, admite-se que o maior terremoto suposto pode o

correr em qualquer ponto que estiver mais próximo do sítio

ao longo da falha, Ja no Leste, o problema está determina-

do, algo mais simples e conservatívo. Nesta região pode di
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vidir-se em zonas com atividade sísmica razoavelmente

consistente. Assim, em uma zona sismo-tectônica admite-se

que ocorra um terremoto igual ao mais intenso já verifier

do dentro desta e que isto possa dar-se em qualquer ponto.

Como medida conservadora é prudente esperar que a intensjl

dade deste seja de 1,2 à 1,5 vezes à do maior terremoto

observado, definindo-se assim, a intensidade do projeto .

Quanto à duração dos abalos sísmicos é comum adotar-se o

tempo de 15 a 20 segundos, o que tem sido característico

para os da Costa Oeste e que é um dado muito subjetico.

No caso brasileiro, o IPT em 1982 / 16 / an£

lisou e integrou todas informações geológicas, tectônicas,

geomorfologicas e simológicas da região da Praia de Itao-

ma, obtendo relações aproximadas das feições litológicas e

estruturais, características de relevo e atividade sísmi

ca que representam o quadro da estabilidade regional. Os

aspectos geológicos e sismológicos estavam voltados para

a caracterização da estabilidade dos terrenos naturais

Não foi possível se estabelecer correlações satisfató

rias entre estrutura geológica e atividade sísmica. Assim,

a definição de província sismo-tectônica, como sugerida ,

para outros países e autores, não se mostrou exeqüível,

concluindo-se pela delimitação de zonas sismogênicas àquje

Ias áre?-> de concentração de epicentros relacionados à

maior ou menor instabilidade tectônica e epirogênica. Con

siderando-se as características de sismicidade relativa -

mente baixas do Sudeste brasileiro, as discussões sobre

OBE e SSE são muito difíceis de serem feitas. As idéias
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de sismicidade desprez vel há pouco foram abandonadas, as

sim como as idéias de relacionar os sismos a simples a

modações de camadas. Entretanto, a ocorrência difusa e a

baixa freqüência dos eventos sísmicos ainda trazem gran -

des dificuldades à análise de estabilidade regional.

4.2.1.2. Análise de Resposta

Até então, chegou-se a um nível do movimento

do terreno no sítio, em termos de aceleração de projeto.

Como as estruturas são todas flexíveis e todos os sismos

na realidade são funções do tempo, é necessário a caracte_

rização destes no domínio de freqüência e do tempo.Para £

nálise e projeto de centrais nucleares, é comum caracteri

zar - se o evento inicialmente no domínio de freqüência

pelo espectro de resposta e então no domínio do tempo

com a aceleração x tempo (time history).

Na análise de resposta deve-se considerar a

sensibilidade de resposta do local com informações a res-

peito da caracterização dos limites do terreno para efei

to da análise. Além das informações listadas anteriormen-

te os estudos de campo e de laboratório para definir a ge

ologia do sítio e as propriedades de engenharia do solo

devem incluir os perfis do solo e rocha e as propriedades

dos materiais requeridos para o projeto das fundações e

para o desenvolvimento de um critério para as entradas sís

micas. Em geral estes aspectos incluem classificação de

solos e rochas , a espessura e distribuição lateral das

camadas de solo, os níveis d'água, as propriedades de en
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genharia do maciço rochoso e d» cada camada de solo abaixo

deste ou de materiais relativamente firme.

a) Investigações de Campo: Consistem de estudos geológicos

furos de sondagem, trincheiras e estudo geofísico, confor-

me exigido pelas características do sítio particular. A se

guir, descreve-se, resumidamente, os processos explorató -

rios.

-Estudos Geológicos : As características geológicas do SJL

tio e adjacências devem ser investigadas em detalhe. Tecni

cas padrões de mapeamento geológico no campo sâo usadas ,

juntamente com investigações detalhadas do subsolo, para

compilar mapas geológicos e secções transversais do sítio,

e da área ao redor. O tamanho da área mapeada em detalhe

vai depender das condições geológicas no local mas normal-

mente, englobará aproximadamente 5 a 8 km em volta do sí̂

tio da central. É importante integrar e correlacionar es

tes estudos geológicos com outras investigações de campo e

análises de laboratório para assegurar que o relacionamen-

to estratigráfico e as estruturas tectônicas dos solos e

rochas subjacentes e circundando o sítio estão claramente

entendidos. Assegurando assim que não há perigo geológico

na área que possa afetar adversamente o projeto das fun-

dações ou o desempenho subsequente das estruturas da cen -

trai.

-Sondagens : A execução de furos de sondagens para retira-

da de amostra de solo é, geralmente, o mais prático e dire

to método de investigação das condições do subsolo num jsí
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tio potencial. Sob condições normais de carregamento está

tico, a profundidade e o número destes depende das carac-

terísticas das estruturas da central nuclear e da compe

tência e complexidade do solo na locação específica de ca

da edifício. As características estruturais que devem ser

consideradas quando se planejam os furos incluem os carre

gamentos,dimensões, tipo de construção, o uso a ser dado

e critério de desempenho para as estruturas, bem como as

elevações dos diversos elementos das fundações. Como nor-

malmente as estruturas são diversos tamanhos e cargas,

exige-se furo na locação de cada estrutura específica e

em função da área do sítio. Deve-se definir as condições

do sub-solo dentro da área de influência das fundações,v£

rificando sua continuidade pelo sítio. A quantidade dos

furos exploratórios, evidentemente, dependerá das condi -

ções e complexidades das condições do subsolo. Usualmente,
eu

um ou mais furos são extendidos pelo maciço rochoso em so

Jos "quase-rocha" podendo atingir profundidade de centena

de metros, a fim de estabelecer as condições do sub-soIoe

de rocha. Geralmente estes furos mais profundos identifi-

cam e verificam a competência e estabelece a continuidade

dos maciço rochosos, depósitos dos solos, que tipicamente

não são atingidos pelos furos mais rasos executados nas

investigações normais de carga estática para fundações.

Além da identificação de campo e classificação

dos solos, os parâmetros a serem determinados pelos furos

de sondagem incluem:

- distribuição è espessura das camadas do



- solo no sítio.

- densidade relativa "in situ" dos depósiros

granulares.

- condições da água subterrânea.

- profundidade do maciço rochoso.

- Espessura das camadas do solo: Para definir a espessura

de uma camada dentro de um depósio, as amostras geralmen-

te são tomadas em intervalos verticais de 1,5 metros. Fre

quentemente intervalos menores são necessário acima de

15 m, enquanto que intervalos maiores são satisfatórios,

para grandes profundidades. Em sítios completos e CTT ca-

madas finas de material, pode ser necessária amostracem a

intervalos menores.

- Densidade relativa: vários tipo de ensaio de resis-zên -

cia a penetração são usados como método indireto para de

terminar a densidade relativa "in-situ" em depósitos de

solos granulares. 0 mais difundido e usado é o "Starõard

Penetration Test'-SPT. Os dados deste ensaio podem ser re

lacionados com a densidade relativa de depósitos per zieio

da correlação de Gibbs-Holtz / 17 /. O processo é útil pri

meiramente para indicar uma tendência média e faixas de

valores e não é muito capaz de indicar um valor preciso e

específico para uma amostra. Esta característica será aba:

dada novamente em liquefação na estabilidade do sitie.

-Condições da água subterrânea; Para avaliação destas con

dições geralmente é preciso instalar instrumentos mecido-

res(piezômetros)do nível d'água em cerca da metdade dos
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furos exploratórios, dependendo das reais condições do si

tio. Os dados da elevação do nível d'água entram indire-

tamente no cálculo da resposta do sítio, porque eles in -

fluenciam a pressão efetiva de confinanento que geralmen-

te afeta sobre as propriedades (módulos) de amortecimento

e de rigidez do solo.

- Profundidade do maciço rochoso; A profundidade dos mate

riais rochosos ou da rocha em um sítio particular, como

requerido para cálculo da resposta do sito, é determina-

da diretamente de furos com profundidade de pelo menos 90

a 150 metros. Abaixo disto, fontes geofísicas de refre-

ção têm sido procedimentos aceitáveis para se determinar

esta profundidade. Entretanto, o resultado dessas . fontes

deve ser verificado com furos, ponteiras e dados geológi-

cos, precisão aproximada requerida para se determinar es

ta profundidade menor que 70 metros é em torno de 1,5 m e

para maior ou igual a 300 m admite-se de 30 a 60 m.

- Trincheiras ou valas; As valas compridas ou poços de ins

peção são usadas para fornecer uma exposição contínua ou

limitada do terreno ao longo de uma dada linha ou seção .

Dependendo da extensão da investigação exigida para as

condições do sítio, as trincheiras podem ser escavdas por

picaretas, pás ou por trator de lamina e equipamentos ,

pesados próprios como "dragline". Por elas pode-se fazer

uma inspeção visual e indicação das camadas de solo e ro

chás, São usadas em investigações geológicas para se de -

terminar a presença ou ausência de falha e além disso ,

ajudar na localização e identificação de falhas existen -
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tes e zonas falhadas. Também são úteis para a obtenção de

amostras indeformadas do material do manto de intemperismo

e permitir a determinação das densidades "in -loco " para

pequenas profundidades. A locação, número e profundidade ,

das trincheiras variará de acordo com as condições geo-

lógicas, portanto não se pode formular guias ou planos pa

ra operação de abertura de valas ou trincheiras. Entretan-

to na prática real, a profundidade destas está limitada en

tre 4,5 e 15 metros.

-Explorações geofísicas< Geralmente, consistem de medidas

de velocidades por refração sísmica. São usadas para se de

terminar a profundidade cas rochas, para se delinear a dis

tribuição geral e a competência das camadas do manto de

intemperismo , e estimar as propriedades elásticas diniuni

cas dos solos e das rochas subjacentes. Geralmente estas

medidas suplementam os dadcs de campo fornecidos pelos fu

ros de sondagem e trincheira, e as propriedades dinâmicas

do solo medidas em laboratório. As explorações geofísicas

mais comuns são : refrãção sísmica, "cross-hole", "down

-hole" e "up-hole", e sor.da.gens elétricas.

-Sísmica de Refracãq; Esta técnica é bastante útil na geo-

logia de engenharia por deis motivos: Primeiro, por forne

cer espessura de camadas sucessivas de diferentes durezas,

profundidade de rochas e na avaliação do grau de escacifi-

cabilidade desses materiais. Segundo, com os dados da sís

mica de refração obter.-se as velocidades das ondas Vs e

Vp de camadas em profur.didâáes. Se as densidades destas fo
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rem determinadas por amostragem direta, a elasticidade de

vido a compressão pode ser calculada com as velocidades

sísmicas obtidas. Desta maneira, o módulo de elasticidade

incorpora o efeito das descontimidades geológicas, bem co

mo as bases sísmicas geralmente são bastante extensas, en

globando às vezes rochas com composição litoestruturáL di-

ferente, além do que às vezes ondas longitudinais refrata

das mesclam-se com as transversais #dificultando sobrema -

neira a interpretação de dados. Por outro lado, nos en-

saios de laboratório os módulos de elasticidade consider»

somente o material intacto submetido ao ensaio. A grande-

za das deformações nos ensaios de refração sísmica é mui

to pequena se comparada com aquelas de um terremoto. Como

a elasticidade é função dos níveis de deformação, uma

constante elástica determinada pelo método da refração

sísmica é maior que a efetiva nos terremotos. Desta forma

estes valores servirão como um limite superior para a ca

racterística elásticas destes materiais. Os ensaios de

laboratório não incluem os efeitos totais da estratifica-

ção dos solos e das rochas, portanto seus resultados cons

tituem um limite inferior para as propriedades dinâmicas

dos materiais do sub solo. Utilizando estes dados para ní

veis altos de deformação e com os determinados pelos en -

saios geofísicos como limite superior para os pequenos ní

veis, é possível se estimar para estas propriedades uma

faixa de variação nos valores que surgirão em terremotos

tos de quaisquer níveis.

Neste tipo de reconhecimento, geofones são ali-
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nt>ados na superfície do terreno a un certo espaçamento,nor

malmente 10 a 15 m. Para locais escolhidos ao longo -da -li

nha dos geofones, são disparado tiros e os tempos de chega

da das ondas sísmicas resultantes são anotadas simultanea-

mente em cada gepfone por um sismógrafo registrador. O com

primento total da linha de reconhecimento governa a pro -

fundidade de penetração, enquanto que o espaçamento entre

os geofones controla os detalhes a serem obtidos da canada

investigada. Uma linha curta pode ter 150 m e uma longa

750 m aproximadamente, Para o arranjo dos geofones que re

sulta em linhas mais longas, a rocha pode ser detectada can

razoável- precisão até profundidades_de 300m. Porém, os re

sultados de tais reconhecimentos devem ser verificados com:

1) furos relatados em pesquisa de óleo ou água, se dis-

ponível, 2) indicações geológicas, mapas ou perfis por to

da a área , e 3) furos exploratórios no sítio.

A profundidade do maciço rochoso pode ser de -

terminada com uma precisão que, tipicamente, diminui- com

o aumento da profundidade sempre depende das condições do

sítio. Para se captar na superfície, ondas refratadas em

profundidade, é necessário que os meios ultrapassados pqs

suam velocidades de propagação de onda com valores contras

tantes. A velocidade no meio superior deve ser menor que

aquela no meio inferior, A onda será refratada pela inter-

fácie destes meios.

-"Down-Hole"e "Uo-Hole": O primeiro consiste em captar on

das dentro de um furo de sondagem, em várias profundiades,

ao longo deste em intervalos selecionados. A fonte gerado-

ra destas ondas situa-se na superfície do terreno adjacen-
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te ao furo «» o geofone fica dentro deste. A técnica "up -

- hole" é o procedimento inverso do descrito acima, ou se

ja, nesse caso a fonte situa-se dentro do furo de sondagem

enquanto as velocidades são medidas pelos geofones coloca-

dos na superfície. Essas técnicas além da definição das es

pessuras e velocidade de camadas de profundidade ( muitas

das quais não detectáveis pela técnica de refração) são u

tilizadas na determinação das constantes elásticas dessas

camadas. A escolha de uma ou outra técnica dependerá prin-

cipalmente do tipo de rocha, da profundidade de investiga-

ção e da fonte geradora das ondas (explosivo, queda de pe

so, etc). Com relação à sísmica de refração, estas duas

técnicas são teoricamente mais precisas para se determinar"

em profundidade, tanto espessura como velocidade de propa-

gação de ondas nos extratos existentes.

-"Cross-Hole" : Sucessivas cargas são explodidas em inter-

valos de profundidade selecionados em um furo de sonda -

gem central, e as velocidades sísmicas são medidas laterajL

mente por conjunto de geofones em furos adjacentes; espaça

dos em várias distâncias ao redor do furo central. O proce

dimento de campo é desenvolvido de maneira que o receptor

(geofone) e o gerador de ondas fiquem na mesma profundida-

de ou camada de interesse. Sem dúvida, esta é a técnica ,

mais eficaz na determinação "in situ" das velocidades de

propagação de ondas longitudinais e transversais para ma

teriais em profundidade, uma vez que sua metodologia de

campo propicia a captação de ondas diretas, isto é, ondas

que não sofreram reflexão ou refração, sem mascarar as che
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gadas das ondas transversais no sismograma.

Estes testes não são limitados para certo tioo

particular de solo e, teoricamente podem ser conduzidos pa

ra a maioria das profundidades que se conseguir fazer os

furos. Entretanto, sob condições práticas, as medidas do

módulo de cisalhamento são geralmente confiáveis para pro-

fundidades de 60 a 90 metros. A partir daí, a determinação

da posição lateral correta dos furos passa a ser particu -

larmente importante na interpretação dos resultados do mé-

todo "Cross-Hole".

A escolha do equipamento a ser utilizado em um

determinado ensaio depende de muitas variáveis como: preçi

são requerida.,, profundidade e tipo do material a ser ens a- —

iado, etc . De modo geral, pode - se dizer que na refração

utilizam-se sismógrafos de 12 ou 24 canais, geofone de

componente vertical e uma fonte de onda a explosivo ou que

da de peso. Nos métodos "in hole" a fonte geradora, geral-

mente é constituída de queda de peso ou impacto de martelo

(raramente explosivos); e os geofones são de componentes

verticais ou triaxiais . Os sismógrafos não precisam

ter mais que seis canais. Uma consideração que deve ser

feita com relação às fontes de ondas é que elas são elabo-

radas de modo a gerarem preferencialmente ondas transver -

sais. Isto é conseguido aumentando- se a componente cisa -

lhante do esforço aplicado.

- Método da Resistividade Elétrica; Neste método, eletro -

dos são inseridos na superfície do terreno, uma corrente e

létrica é induzida e a resistência entre os eletrodos é me
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dida. Ele é útil para se determinar fronteiras entre argi

Ias moles ou depósitos orgânicos de baixa resistividade e

materiais de alta resistividade tais como areias, pedregu

lhos e os maciços rochosos. Os materiais que tem baixa re

sistividade podem ser detectados mesmo se estiverem abai-

xo daqueles de alta. Infelizmente, os limites entre argi

Ia mole e um solo orgânico, argila dura e folhelho mole ,

areia fofa e arenito de grnulometria grossa não pode, usu

almente ser detectado.
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b) Dados de Laboratório.

TABELA 4.2. DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

PARA INVESTIGAÇÕES DO MOVIMENTO VIBRATÓRIO

DO TERRENO.

PROPRIEDADE

CLASSIFICA-
ÇÃO.

PESO ESPECÍ-
FICO.

DENSIDADE RE
LATIVA.

MÓDULO DE Cl
SALHAMENTO.

AMORTECIMEN-
TOS.

COEFICIENTE
DE POISSON

TIPO DE
ENSAIO

CAMPO

LABORA-
TÓRIO

Campo

Laborato
rio.

Campo

Laborato
rio.

Campo

Laborato
rio

Laborato
rio.

Campo

Laborato
rio

TIPO DE
SOLO

TODOS

Granular

Coesivo

Todos

Todos

Granular

Granular

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

MÉTODO DE ENSAIO
MAIS CQMUMENTE USA

INSPEÇÃO VISUAL

Inspeção visual, liml

tes de Atterberg; umi

de natural.

Densidade no local

Amostra indefonnada

SPT

Se obter, amostra in-
defonnada

Geofísicos

Triaxial, cisalhamen
to simples, coluna re£
sonante

Triaxial: coluna res-
sonante.

Geofísico

Triaxial, geralemente
estimado
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MÓDULO DE

COMPRESSÃO.

RESISTÊN -
CIA ESTÁTI
CA.

Laboratório

Laboratório

Todos

Coe&i
vo

Triaxial: comumente
não medido

Compressão não confL
nada "~

Quando não se envolvem deslocamentos risidu -

ais, a resposta induzida por terremotos em depósitos de

solos é governado principalmente pelo módulo de cisalha-

mento dinâmico e pelas características de amortecimento .

Outras propriedades pertinentes incluem o peso específico,

Coeficiente de Poisson, Modulo de Compressão» e a Resis -

tência sob carregamento estático e dinâmico. Também,um nu

ro de outras características do solo, tal como adensamen-

*:c a permeabilidade, são costumeiramente obtidas em invés

tiga^ões para fundações; entretanto como estas proprieda-

des não são diretamente utilizadas nas análises de respojs

ta ao3 terremotos, não estão incluídas na discussão que se

gue:

- Discute-se a seguir orientações a serem seguidas quando

se seleciona os ensaios mais adequados para determinar as

propriedades dos materiais requeridas nas análises de res

posta do sítio. Um resumo tem-se na Tabela 4.2.

- Peso Específico: É usado diretamente nas análises de

resposta do sítio. Valores médios podem ser obtido para ca
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destas análises geralmente não são muito sensíveis a pe

quenas variações no peso específico, a seleção do método

de ensaio para este parâmetro não é crítica.

- Modulo de Cisalhamento : É função da amplitude das de

formações e geralmente é determinado por ensaio em labo-

ratório e no campo. Os métodos geofísicos, usando técni-

cas de reconhecimento dentro do furo de sondagem, corre-

tamente são os mais utilizados em campo para determinação

do módulo de cisalhamento "in-situ". No laboratório, os

métodos predominantes são o de coluna ressonante e o

triaxial cíclico. Será analisado mais detalhe em 4.2.2.1.

(liquefação)

- Amortecimento : Para-uso no cálculo de resposta, esta

propriedade no momento é determinada usando-se técnicas

de 1 ai.oratório, não existindo ainda ensaios que forneça

dados íi: )is "in-situ". Analogamente ao módulo de cisalha^

mento, c amortecimento depende dos níveis de deformação e

os ensaios mais usados são os triaxiais cíclicos e os

de coluna ressonante. Também será abordado mais adiante.

- Coeficiente de Poisson : Embora um número de ensaios

de laboratório e de campo possam ser usados para obter

o coeficiente de Poisson, tanto para condições de bai -

xas deformações como perto da ruptura é costumeiro usar-

-se, no cálculo de resposta do sítio, valores representa

tivos variando de 0,50 para materiais coesivos saturados

e de 0,30 a 0,35 para solos granulares com baixo grau de

saturação.

- Modulo de Compressão:é necessário como dado de entrada,

nos modelos bidimensionais para determinação da resposta

sísmica de depósitos de solo. Na prática, esta propriedade
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é tipicamente não medida, pois pode ser determinada pelo

módulo de cisalhamento e coeficiente de Poisson. Entretan

to guando requerido, ele é medido usando-se ensaios tria-

xiais em laboratório e outros métodos de ensaio comumente

menos utilizados.

-Resistência ao Cisalhamento Estática : Em relação à res

posta do terreno, a resistência ao cisalhamento não drena

do para solos argilosos é de particular interesse pois for

nece um parâmetro conveniente para normalização do módu-

lo de cisalhamento dinâmico que depende das amplitudes

das deformações . Valores típicos para argilas podem ser

medidos "in situ" com a profundidade pelo ensaio de palhe-

ta ou "Vane-Test" ou então, ensaiando amostra não deforma

da em laboratório com qualquer equipamento convencional de

ensaio de cisalhamento. Para valor não coesivos, a varia -

ção na resistência (expressa em termos do ângulo efetivo

ou ângulo de atrito) tem causado uma pequena influência nas

propriedades dinâmicas do solo e portanto na resposta do

terreno calculada. A compacidade ou densidade relativa "in

-situ" tem uma influência mais significativa sobre a res-

posta do terreno.

- Resistência ao Cisalhamento Dinâmica: Sob certas condi -

ções é desejável determinar esta resistência sob carrega -

mento cíclico para avaliar o potencial de liquefaçâo para

depósitos de areia e as reduções de resistência para argi-

la. Como esta resistência não é usada diretamente no cáleu

Io dos movimentos vibratórios do terreno não é descrito a
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qui a medida deste parâmetro.

c) Escolha do Espectro de Resposta.

Com todos estes dados é possível estabelecer um

perfil do sub-solo generalizado para o sítio. Isto inclue u

ma coluna simplificada do solo abaixo do maciço rochoso ou

"terreno firme", que define cada camada de solo pela classi.

ficação e espessura, como determinado pela exploração. Des-

crições genéricas como areia, pedregulho, silte ou argila ,

são convenientes para indicar as maiores diferenças na cias

sif icação e propriedades de engenharia. Cada camada de solo

no perfil do sítio está com estas propriedades assinaladas.

Sabe-se que o módulo de cisalhamento e a taxa de amorteci -

mento são propriedades dependentes dos níveis de deforma -

ções, por isso as investigações de campo e laboratório de_

vem ser conduzidas à níveis já pré-estabelecidos. Pela pre-

sente limitação de tecnologia para se definir estas proprie

dades, os dados de um número de investigações têm sido com-

pilados em curvas que relacionam os vários fatores influen-

tes nestes parâmetros. Uma boa aproximação para os módulos

de cisalhamento apropriados pode ser obtida pela determina-

ção deste, com o uso do perfil de velocidade das ondas

cisalhantes do sítio (para níveis de deformação bem baixo )

e pelo uso de curvas publicadas para redução destes valores

em outros níveis de deformação. Para usar as curvas, é pre-

ciso a densidade relativa dos solos granulares e a resistên

cia estática ao cisalhamento para os solos argilosos. Cur

vas similares também são disponíveis para se avaliar aproxi.
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nações das taxas de amortecimento.

A análise de resposta do local objetiva a de -

terminação das variações temporal e espacial, dos movi -

men tos sísmico de campo livre do terreno no sítio. Em prin

cípio, esses movimentos poderiam ser determinados a partir

de um modelo amplo, que incluisse a fonte sísmica, as con-

dições geológicas ao longo do caminho de propagação fonte

-local, bem como as condições locais do solo. Porém,coei os

conhecimentos que se dispõe, isso ainda não é possível. A-

tualmente, os efeitos do mecanismo da fonte sísmica, bem

como da geologia ao longo do caminho de propagação fonte -

-local, são substitídos por um conjunto de ondas sísmicas,

ascendentes, oriundo das formações rochosas subjacentes. É

importante que se examine as características dos diferen

tes componentes de ondas que podem contribuir para o movi-

mento sísmico do terreno no sítio. A grande maioria dos me

todos para análise de resposta do local se baseia na hipó-

tese de que as respostas principais, num pacote de solo,

são causadas pela propagação ascendente de ondas cisalhan-

tes, provenientes das formações rochosas. Determinando -se

a natureza dos componentes de ondas responsáveis pelo movi

mento sísmico do terreno no sítio, o problema que se apre-

senta é como calcular os históricos de aceleração, os es -

pectros de resposta da aceleração, na superfície do embasa

mento rochoso. Atualmente, os históricos sísmicos de subsu

perfície, atuantes no nível do embasamento rochoso, são ad

mi tidos como sendo: 1) os próprios registros sísmicos obti

dos em afloramentos rochosos: 2) registros de sismos arti-
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ficiais; 3) registros obtidos através de deconvolução de re

gistros sísmicos de superfície obtidos em afloramentos ro -

chosos ou em pacotes de solo.

Obtendo-se um espectro de resposta para o sítio ,

deve-se fazer a avaliação deste comparando-o com o da NRC ,

Regulatory Guide 1.60 mostrado na figura 4. 2 . Ele esta de

finido para uma aceleração de l.Og, devendo portanto, ob -

ter o correpondente para a aceleração de pico estabelecida

para o local. As curvas espectrais do R.G. 1.60, embora pos

sam ser adequadas para uma ampla faixa de condições locais,

podem não refletir os efeitos de condições não usuais so

bre os movimentos sísmicos do terreno no local. Como exem-

plo, pode citar-se: a) local com solo de resistência inter-

rralada com camadas resistentes e fracas; b) local com paco-

te de solo de grande espessura; c) locais muito próximos a

uma falha responsável pela geração de sismos. Para estas ou

outras condições típicas, os espectros do R.G. 1,60 podem

não ser representativos do abalo sísmico do terreno em fax

xas de freqüência de principal interesse para o projeto de

instalações nucleares ( 2 a 10 Hz). Assim na seleção deste,

o projetista terá que fazer um julgamento cuidadoso para sa

ber se o local em estudo se enquadra nas condições padrões

do R.G. 1.60 ou se serão necessárias considerações dependen

tes do local.

4.2.1.3. Técnicas de Análise

WIGHT, (1975) / 5 9 / realizou um trabalho de cálcu

Io paramétrico para avaliar a variação do espectro de res -
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posta da superfície livre com a profundidade, dado um es

pectro de resposta na superfície estatisticamente repre -

sentativo, variando também a entrada com a resposta de um

sítio ou uma entrada específica. Em resumo o método foi

calcular a resposta de diverSCB sítios para um dado de en

trada sísmico estatisticamente representativo usando o

programa SHAKE, que calcula a resposta unidimensional de

camadas horizontais de solo para excitações horizontais .

O método está baseado na resolução da égua -

ção da onda pela série de FOURIER, e assim representa um

sistema de cálculo de resposta. Por exemplo, para calcu -

lar a resposta de um sítio com um abalo na rocha, muiti -

plicamos o espectro de entrada pela função de transferên-

cia do depósito para produzir o espectro de superfície. U

ma transformada de FOURIER inversa produz então o históri

co de resposta a aceleração na superfície, Como todos os

cálculos são na freqüência do domínio, o programa tem uma

capacidade própria para encontrar a resposta em qualquer

lugar do depósito, dado um movimento de entrada em outra

parte qualquer deste. Há diversas hipóteses inerentes no

programa SHAKE. As mais significantes são:

a) - A resposta do sítio está dominada pela vibração ei

salhante ascendente. Todas outras formas de energia sísmi

ca são desprezadas;

b) - Esta vibração é unidirecional e a resposta do sítio

é no estado plano de deformação;

c) - As trajetórias de tensão-deformação são cíclicas;
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d) - Não há deslocamentos residuais;

e) - Não ocorre liquefaçao do solo;

As duas últimas hipóteses podem ser avaliadas

sítio por sítio e admitidas naquele onde se faz os cáíçu

los. As três primeiras, especialmente a (a) , requerem mais

pesquisa. WIGHT adotou a validade de todas para seus cálcu

los. 0 espectro de resposta para a superfície de BLUME

(WASH - 1.254) foi selecionado como dado de entrada para a

quele estudo.

Os três sítios tipos escolhidos para a análise

apresentavam velocidades de ondas cisalhantes diferentes .

No mole esta valia 244 m/s (800 ft/s) , no médio 550 m/ s

(1.800 ft/s) e no duro 1.525 m/s (5.000 ft/s). Para cada

sítio, admitiu-se que o nível d'água estava no maciço ro

choso ( a base de cada depósito). A rocha é suposta infi

nitamente rígida e a metade inferior de cada depósito e

considerada como uma camada de graduação entre os solos

moles superiores e o meio-espaço da rocha rígida. Para co

brir uma faixa de sítios, foi determinada a resposta para

duas espessuras diferentes, 60 e 120 metros. Adotou-se a

densidade relativa como constante e diferente relação ten»

são-deformação para cada camada.

Para cada um destes três sítios foi aplicada u

ma excitaçâo no maciço rochoso com um acelerograma tal que

uma resposta específica fosse observada na superfície.Cada

sítio recebeu dois níveis de abalo, com duas espessuras di.

ferentes. Isto resultou em 12 cálculos que foram extensiva,

mente comparados. Com base nos resultados concluiu-se que:
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a) - O espectro de resposta para una aceleração de super fí

cie específica é um limite superior para o espectro

de resposta em profundidades abaixo da superfície pa

ra todos sítios considerados, com exceção para os

dois mais moles;

b) - Como o espectro de resposta da superfície é um limi-

te superior, é conservative? usá-lo como dado sísmico

de entrada para estruturas enterradas (interação so

lo-estrutura fornecida não é de interesse).

c) - Fisicamente nao é razoável usar-se o espectro da su

perfície estático popular usual para sítios com velo

cidade média das ondas de cisalhamento de 300 m/s -

(1.000 ft/s) ou menos.

d) - Por causa dos problemas com os sítios moles, pode ser

atrativo, ainda, separá-los em um tratamento estátás

tico do movimento da superfície e daí deduzir um pa

ra estes, ou então basear-se na especificação do

movimento sísmico proveniente do maciço rochoso.

A técnica de análise será determinante não só

na avaliação e análise da respesta do movimento sísmico ,

mas também na análise comportamento das estruturas da

central nuclear interagindo com o solo do local.

A análise de interação solo-estrutura pode

ser feita por dois métodos: Método Direto e o de Multi

-etapas.

- Método Direto : A equação geral do equilí -

brio dinâmico do sistema solo-estrutura pode ser resolvi-
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da no domínio do tempo ou da freqüência. No primeiro caso,

a solução pode ser realizada pela integração direta ou por

superposição modâl . A integração direta é um cálculo

vantajoso pois permite a consideração da não-linearidade cb

solo. Entretanto o processo apresenta dificuldade na esco

lha de um intervalo de tempo que não comprometa a estabili

dade do solo e a precisão dos resultados. A superposição

modal, inicialmente, considera o sistema solo-estrutura des

provido de amortecimento e submetido a uma vibração livre.

O amortecimento modal é incorporado ao sistema de equações,

formado por autopares obtidos pela hipótese inicial, junta

mente com o terremoto. A superposição modal oferece a van-

tagem de poder efetuar-se uma variedade de análises tanto

pelo histórico da resposta como pelo espectro de resposta,

com um pequeno custo adicional, após a obtenção dos autopa

res. A solução no domínio da freqüência caracteriza-se pe-

la obtenção da função de transferência para as respostas de

interesse, que são conseguidas resolvendo-se um sistema

de equações lineares para cada freqüência, aplicando-se en

tão o programa SHAKE,

Usualmente o método direto é efetuado pelo pro

cesso dos elementos finitos, sofrendo consequentemente as

restrições de custo quanto à analise tridimensional.

- Método das Multi-etapas: Pode ser feito em

duas ou três etapas. No de duas etapas, tem-se a interação

cinemática (etapa 1), onde se elimina a massa e conserva

a rigidez e o amortecimento, considerando a influência pro

veniente das estruturas de fundações no movimento do solo.
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A interação inercial (etapa 2) considera, neste caso, o e

feito da massa da estrutura no movimento do solo-livre. No

método das três etapas, além das duas anteriores, tem-se a

função de impedância. Este método só pode ser usado quando

a placa de fundação é rígida e estamos no regime line-

ar por causa da superposição dos efeitos. Na interação ei

nemática (etapa 1) considera-se só as características do

solo. A função de impedância dos solos merece maior aten -

ção, pois é a condensação do solo pelos parâmetros que re

presentam os graus de liberdade deste (rotação e transia -

ção). A rigidez e amortecimento dinâmicos do solo dependem

da freqüência de excitação. Na interação .inercial, com o

solo representado pela função de impedância, tem-se a es -

trutura com massa rigidez e amortecimento.

KAKUBO / 25 / faz a análise sísmica do prédio do

reator de Angra I e aborda este assunto com mais detalhe .

De acordo com aa classes dos sítios dadas no

início deste capítulo, segundo EHASZ /IO/, tem-se o se -

guinte;

Sítios Classe 1̂  : As respostas dinâmicas de

estruturas em rochas são significantes para baixos perío -

dos, isto é, perto dos períodos fixos de bases destas. As-

sim, o espectro de resposta do piso irá impor requisitos de

projeto para tubulações e equipamentos. As técnicas de aná

lise usadas não são determinantes, pois os efeitos da inte

ração entre as estruturas ou as fundações não são signifi-

cant es quando se encontra rocha no sítio.

sítios Classe II. : As respostas dinâmicas de
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estruturas nesta classe de sítios variarão em certo grau

com a intensidade de projeto associada ao sítio. Em caso

superior a VI (MM), as propriedades não lineares do solo

fornecerão espectro de resposta menor que o obtido para

rocha. As técnicas de análise também são dependentes da

intensidade. Para aquelas inferiores a VII (MM) qualquer

modelo é aceitável desde que os efeitos da interação se

ja pequeno e a resposta super-conservativa do modelo de

mola com massa concentrada possa ser tolerada. J.Em in ten si.

dades acima de VII (MM) o método dos elementos finitos po

de ser razoavelmente usado para se perceber os efeitos da

interação e estabelecer espectro de resposta realístico a

partir de considerações próprias para o amortecimento.

Sítios Classe III : As respostas dinâmicas das

estruturas nestes tipos de solo serão menores para perío-

dos de equipamentos e tubulações. Portanto, o espectro de

resposta do piso para a rigidez menor dos solos médios

conduz a projetos e arranjos econômicos dos equipamentos e

tubulações. 0 método dos elementos finitos é o mais apro-

priado para considerar completamente os efeitos da intera

ção e tirar vantagem dos amortecimentos elevados em todas

intensidades de projeto. Abaixo de VII (MM), por simpliçi

dade este pode ser evitado e usa-se o método das molas

que dá resultados mais conservatives.

4.2,1.4. Conseqüências das Ações sísmicas

Em trabalho realizado para a USNRC, STEVENSON

/ 48/ analisou os efeitos das exigências regulatoriais ,
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para o projeto sísmico sobre os custos totais de uma cen -

trai nuclear, admitindo que as necessidades neste sejam fi

xas e invariáveis durante o projeto e a construção da cen-

tral. Infelizmente, há muitas ocasiões em que os parâmetros

do projeto sísmico tem sofrido alterações, o que tem resul

tado em atrasos no cronograma, reanálises técnicas e mudan

ças no projeto ou alterações nos métodos construtivos, cau

sando grandes acréscimos nos custos atribuídos às'exigên-

cias sísmicas para o projeto e aqui reapresentados.

As seis maiores categorias onde mudanças nos cu£

tos da central estão avaliadas, são :

a) preparação do sítio e custos das fundações;

b) custos das estruturas dos edifícios;

c) custos dos componentes mecânicos da classe de

segurança (categoria sísmica 1) incluindo ya

sos, tanques para troca de calor, bombas,vál-

vulas e ventiladores.

d) custos dos componentes elétricos da classe de

segurança (categoria sísmica 1 E) incluindo ge

radores, cabines de controle, alternadores de

corrente e motores;

e) custos da distribuição elétrica mecânica e

sistemas de controle (categoria sísmica l),in

cluindo tubos,canalizações, dutos de ventila-

ção, conduites elétricos e chaves-interrupto

res;

f) aumento nos custos de engenharia como fun -

ção do nível sísmico (função da aceleração da
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gravidade g).

Todas estas categorias têm os seus problemas par

ticulares com relação ao incremento de custos pelo projeto

sísmico. Da categoria 1 a 4, seus aumentos tendem a ser ai.

tamente não linear. Ha uma pequena alteração, quase nula ,

nos custos até um determinado limite do projeto ser alcan-

çado, o que resulta em um salto descontínuo, permanecen

do constante até um novo limite ser atingido, quando se

tem um novo salto. Para o sistema de distribuição da cate

goria 5, os custos tendem a variar continuamente com o in-

verso do quadrado do nível sísmico ( função de g).Além dis

so, para-a categoria 6, as técnicas de análise usadas—na

avaliação dos componentes para determinar a adequação do

projeto sísmico, tendem a ser mais rigorosas em função do

aumento do nível de g, com um aumento correspondente nos

custos de análise e projeto. Deve-se entender, também, que

embora os custos de engenharia geralmente variem entre 3 e

12 % do custo de uma estrutura ou componente típico, aque-

les para a análise sísmica, especialmente para itens de

produto de massa relativamente pequenos, podem, às vezes ,

igualar ou ultrapassar muito o seu custo, desde que as su

as necessidades não estejam padronizados a algum tempo.

Os dados apresentados na tabela 4.4./ com exce -

ção das fundações, equipamentos do NSSS* e outros equipa -

mentos auxiliares da categoria sísmica 1, estão baseados na

experiência cie STEVENSON /48 / e numa revisão dos dados e

xistentes sobre custos. Para os sítios já relacionados com

* NSSS = Nuclear Suply Steam Sistem (Sistema de suprimen
to do vapor da central)
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escavações, a profundidade mínima e 18,0 metros. Para os

equipamentos auxiliares e do NSSS*, STEVENSON usou valo -

res obtidos nos fornecedores. No caso dos componentes do

NSSS*, os dados de quatro fornecedores foram usados, para

as três condiçõesí mínimo, máximo e melhor estimativa. Pa

ra os componentes auxiliares de categorias sísmica 1, u -

sou a estimativa de trinta fornecedores destes equipamen-

tos.

TABELA 4.4 RESUMO DAS ESTIMATIVAS NA ALTERAÇÃO DOS CUS-

TOS EM FUNÇÃO DA ACELERAÇÃO DO SSE / 48 /.

Superior : Valores para 0,6 g .

Inferior : Valores para 0,2 g .

ITEM

Fundações d'

Estruturas

Componentes

Auxiliares

Sistema de

Distribuição

Componentes

do NSSS*

Engenharia

Edifício da

Turbina (5)

MÍNIMA

4.600

4.600

2.500

800

8.000 (2)

3.800

5.500

1.900

3.500 (3,4)

800

1.930

1,440

420

96

MAXIMA

14.500

14.500

4.000

1.200

12.000 (2)

5.400

7.300

2.700

21.000

1.200

2.890

2.160

680

144

MELHOR ESTI
CATIVA. Porcentagem

12.000

4.600

3.380

1.000

9.920

4.570

6.935

2.320

8.000

1.000

2.410

1.800

540

120

160

238

117

200

700

34

350

Obs.: Valores em mil dólares continua
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continuação da Tabela 4.4.

Estudos Sismológi

cos e Geotécnicos

Para o sítio

TOTAL

COM REA -

TERRO .

SEM REA -
TERRO .

2.000

50

28.450

13.486

23.250

8.886

5.000

2.000

67.370

29.304

52.870

14.804

4.000

2.000

47.185

17.410

35.185

12-810

100

170

175

1) sítios com reaterro por causa da liquefação.

2) Baseado em informações de fabricantes e equipamentos ,

auxiliares Classe Sísmica 1.

3) Para valores de OBE 0,15 g. Abaixo deste , acréscimos

nulos.

4) Baseado em estimativa de fabricantes dos equipamentos

do NSSS.

5) Enrigecimento da Superestrutura do edifício da turbina

por causa do carregamento sísmico.

4.2.2. Estabilidade do Sítio

Esta é uma consideração de projeto que se refere

à stabilidade completa do sítio, tanto estática como di-

nâmica. A estabilidade das obras de terra, tanto as encqs

tas naturais como os taludes artificiais de quebra-mar e

barragens, ocupam importante papel, principalmente sob s£

licite pões dinâmicas. As obras das estruturas da central

nuclear devem estar seguramente localizadas no sítio de

modo a se garantir que não serão afetadas, em hipótese ai

guma, por escorregamentos de materiais instabilizados. A_s



143.

sim, a estabilidade do sítio relaciona-se à capacidade de

carga, aos recalques, aos taludes e à liquefação do solo.

A análise dada à estabilidade dos taludes não será aborda

da neste trabalho por ser um assunto convencional e se

ter uma experiência muito grande no Brasil.

4.2.2.1. Análise do potencial de liquefação

As principais condições para um solo liqüefazer^

-se é ter uma distribuição granulomé£rica favorável, es -

tar saturado,apresentar densidade relativa de fofa a mé-

dia e as vibrações excederem certos níveis de solicitação.

Somente quando todas estas condições estiverem presentes

ocorrerá a liquefação no próprio sentido aqui empregado .

Este termo descreve um fenômeno no qual o solo não coesi-

vo perde a resistência ao cisalhamento durante um abalo

sísmico e adquire certo grau de mobilidade suficiente pa

ra permitir movimentos variando de alguns centímetros a

centena de metros.

Os principais fatores influentes no potencial

de liquefação de um depósito de solo são: - a intensidade

e uraçao de vibração do terreno, a densidade relativa ou

o índice de vazios, a pressão confinante inicial e o ti-

po de solo. Os solos não coesivos são caracterizados por

curvas de distribuição granulometrica. Dentre os de granu

lometria muito uniforme, os bem graduados são mais sucep-

tíveis à liquefação que os uniformemente graduados. As a

reias finas possuem uma tendência maior à liquefação que

as grossas, solos pedregulhosos, siltes ou argilas. Influe
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ainda no potencial de liquefação a sua permeabilidade, o má

âulo de cisalhamento (G) é o fator de amortecimento viscoso

(A).

A pressão inicial de confinamento está inter—re

lacionada com o índice de vazios da areia, ou seja, com a

densidade relativa. LEE & SEED / 29/ mostraram que a tensão

cíclica necessária para causar liquefação inicial ou ruptu

ra numa areia, a qualquer densidade, aumenta com a pressão

confinante independente do número de ciclos de tensão. Para

uma pressão confinante constante, variando-se a tensão pul-

sática, o número de ciclos e o índice de vazios da amostra,

observaram que a tensão cíclica crítica aumenta quase line-

armente com a compacidade. Quando a densidade relativa _ é

menor que 60 %, aproximadamente, um pequeno aumento nesta

tensão causa um acréscimo muito grande nas deformações. A

densidade relativa a partir da qual isto ocorre sofre influ

ência do número de ciclos de tensão. Analisa-se mais facil-

mente a variação entre tensão pulsática crítica e o grau de

compacidade da areia saturada pela sua composição: os va -

zios ocupados pela água e o arcabouço das partículas sóli -

das do solo. Quando há um acréscimo nesta tensão sob

pressão confinante inicial, ou seja, com tensão total cons-

tante, quanto menor o índice de vazios, tem-se menos água e

menor pressão neutra, por conseqüência maior número de par-

tículas sólidas para uma mesma densidade. Portanto, concluí-

ram que nestas condições a maior densidade relativa, ou me

nor índice de vazios, é a situação mais estável em relação

ao fenômeno. Isto porque a^resistência ao cisalhamento de
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um solo é governada pelas tensões efetivas.Então para uma

mesma tensão total, a situação mais favorável será aquela

em que menores pressões neutras possam ser desenvolvidas.

É de conhecimento geral que a causa básica da

liquefação em solos não coesivos saturados durante terremo

tos é o aumento súbito excessivo das pressões neutras pro

vocado pela aplicação das tensões cisalhantes cíclicas in

duzidas pelos movimentos do terreno no sítio. Geralmente ,

estas tensões, são consideradas, primariamente, como sen-

do propagação ascendente das ondas cisalhantes (ondas S)cm

um depósito de solo, embora outras formas de movimento se

jam esperados de ocorrer. Em laboratório, PEACOCK E SEED

/ 32/ com carregamento cíclico cisalhante simples concluí-

ram que para uma areia, com dado índice de vazios e pr^s

são efetiva inicial de confinamento, o número de ciclos

necessários para causar liquefação aumenta com o decréscimo

da tensão pulsática aplicada. Isto implica em correlação

direta entre o número de ciclo e a magnitude da tensão in-

duzida pelo terremoto. Assim, pode afirmar-se que a lique

facão ou não depende não só da intensidade, mas também do

tempo em que a tensão cíclica sísmica atua no depósito de

solo.

Basicamente, há dois métodos /41 / para se ava-

liar o potencial de liquefação de um depósito de areia satu

rada sujeito a um abalo sísmico: a) Método baseado em obser

vações do desempenho de depósitos de areia em terremotos

anteriores; b) Método baseado na avaliação e determinação ,

em campo e laboratório, das condições de tensões que cau-
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sam liquefação.

a) - Método baseado em observações 0.0 desempenho de depósi.

tos de areia em terremotos anteriores:

Após os terremotos de 1964 no Alaska e Niigata.

no Japão, o interesse dos engenheiros geotécnicos cresceu

sobre o fenômeno geral de liquefação induzida por terremo-

tos ou das condições responsáveis por sua causa de ocorrêri

cia no campo. Pesquisadores japoneses estudando áreas on-

de ocorreu ou não liquefação, desenvolveram critério para

diferenças áreas cujas condições foram alcançados, basean

do-se principalmente na Resistência a Penetração Padrão —

(SPT) dos depósitos de areia.

A observação das condições de sítios onde hou-

ve liquefação serviu de base para se estabelecer uma corre

lação entre os valores da razão de tensão cíclica, 0/^0

(onde "5 é a tensão de cisalhamento média horizontal indu-

zida, e Úo é a pressão efetiva inicial na camada de solo

envolvida) e a densidade relativa da areia, conforme deteir

minada do SPT e sua correlação com densidade relativa pro

posta por GIBBS & HOLTZ / 17 /.

Os valores da razão de tensão, associadas ou

não à liquefação no campo são plotadas em função da resis-

tência média a penetração corrigida N^ do depósito de a-

reia envolvido. Desta forma N^ e' a resistência a penetra -

ção medida corrigida para uma pressão efetiva inicial de

1,0 t/pe *, baseado nos resultados de GIBBS & HOLTZ, usan-

do a relação:



N-L = C N . N

onde CN = 1 - 1,25 log

Sendo Go a pressão efetiva inicial em t/pe' 2 on-

de a resistência a penetração tem o valor N, e «j é i

gual a 1,0 t/pe 2. A razão de tensão cíclica que causa Li

quefação pode ser determinada por:

z = 0,65. aaax . "o . Rd

onde, amax é a máxima aceleração na superfície do terreno,

"o é a pressão total inicial e 0© a pressão efetiva inici

ai, ambas ha camada de solo sob consideração. Rd é um fa -

tor de redução que varia de 1,0 , na superfície do terre-

no, ao valor de 0,90 para a profundidade de 9,0 m.

Assim, para dado valor da máxima aceleração do

terreno na superfície, a possibilidade de liquefação pode

facilmente ser obtida em uma base empírica e auxílio da

figura 4.3. . Pode-se notar que existe certa escassez

de dados seguros para altos valores de 6/Go , e nesta fai

xa precisa definir-se melhor o limite inferior das condi -

ções de liquefação com o uso de dados complementares. Embo

ra estes tipos de gráficos empíricos não considerem outros

fatores com duração do abalo ou a possibilidade de drena -

gem e depende da confiabilidade das medidas do SPT, que

na opinião de muitos engenheiros está aberto a muitas quês

toes, aparenta ser um método muito útil na avaliação preli.

minar do potencial de liquefação. Esta deve ser suplementa

da por estudos detalhados, com base em análise de resposta
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do terreno e programas detalhados de ensaios nos solos pa

ra se conseguir uma avaliação significativa do potencial

de liquefação de um sítio específico.

b)- Método baseado na avaliação e determinação, em campo

e laboratório, das condições de tensões que causam lique-

fação.

Este método envolve duas determinações indepen -

dentes:

1-) uma avaliação das tensões cíclicas induzidas

em diferentes níveis do depósito pelo abalo do terremoto

. er

2e ) uma investigação de laboratório para determi

nar as tensões cíclicas, que para certa pressão confinan-

te representativa das profundidades específicas no depósi.

to, causarão liquefação ou o conduzirão a vários níveis

de deformação cíclica.

Como mostrado na figura 4.4. a avaliação do

potencial de liquefação é então avaliado por uma compara-

ção entre as tensões cíclicas induzidas no campo e aque -

Ias necessárias para causar a liquefação ou limites acei-

táveis de deformação cíclica em amostras representativas

no laboratório. Uma grande dificuldade é obter ensaios re

presentativos em amostras não deformadas de solos areno -

sos. A primeira determinação pode ser obtida conforme vis

to no método anterior, ou seja, com o uso do SPT e a cor-

relação de GIBBS & HOLTZ.

De acordo com as classes CL sítio e segundo EHASZ
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/ 10 /» tem-se o seguinte:

Sítios Classe I : As considerações de proje

to para * estabilidade do local, tanto dinâmica como está

tica, estão associadas a descontinuidades geológicas como

estratificação (acamamento), juntas (diáclase), fratura -

mento e falhamento. A exceção que se faz é para as rochas

calcárias onde sua dissolução pode causar problemas de ej»

tabilidade na capacidade de carga e recalque.

Sítios Classe II: As considerações da esta-

bilidade são mínimas para o projeto estático e são fun -

ção do movimento sísmico padrão de projeto para o sítio.

Nos sítios com intensidade superior a VIII (MM) a estabi-

lidade dos taludes e a liquefação dos solos devem ser iri

vestigadas e provavelmente tornar-se-ão dificuldades de

projeto. Isto implica que necessariamente os taludes se -

rão mais suaves. As considerações sobre a liquefação dos

solos possivelmente irão exigir reposição ou densificação

das camadas superiores para assegurar a estabilidade.

Sítios Classe III : A estabilidade de si -

tios com este tipo de solo será uma consideração de pro-

jeto estática e dinamicamente. No primeiro caso, a resis-

tência ao cisalhamento e compressibilidade dos materiais

governarão a estabilidade de suporte e as avaliações de

recalques. Em sítios com intensidade superior a VI (MM),

a estabilidade dos taludes e o potencial de liquefação dos

solos serão dificuldades de projeto.

4.2,3. Capacidade de Carga e Recalques
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A capacidade de carga dos materiais do subso-

lo nos dá o tamanho das fundações para as estruturas da

central nuclear, assim como os níveis bases e a disposi -

ção relativas à elevação dentro do sítio. As característi

cas de recalque dos materiais do subsolo definirão as po

sições verticais relativas (cotas) que devem ser conside-

radas no projeto das conexões entre os edifícios. De mui-

ta importância são as tubulações e ligações elétricas vi

tais entre estruturas, especialmente aquelas associadas a

qualquer sistema de categoria sísmica I.

No projeto das estruturas em sítios classe I,

(em rocha), deve fazer-se uma distruição entre os proble-

mas relacionados com a resistência ao cisalhamento do ma

ciço rochoso e os relacionados principalmente com a sua

compres sibilidade. No caso de reatores nucleares as sen

tes sobre rocha, uma das mais importantes propriedades de

engenharia do maciço rochoso no sítio é a rigidez das fun

dações expressa em termos do módulo de YOUNG (E) ou do mo

dulo de cisalhamento (G). Seu comportamento, quando sujei.

to a mudanças na tensão, é governado tanto pelas proprie-

dades mecânicas do material intacto da rocha, como pelo

número de descontinuidades geológicas presentes no maciço.

A importância relativa entre estes fatores na . influência

do comportamento da rocha depende principalmente da rela-

ção entre as dimensões das obras de engenharia e do espa-

çamento das descontinuidades. Aparentemente, as proprie-

dades de engenharia de rocha sã são importantes, entretan
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to a freqüência e natureza das descontinuidades geológicas

o são também.

Para fins de engenharia a classificação da

rocha sã está baseada em duas propriedades: - a resistên-

cia a compressão uniaxial e o módulo de elasticidade ,

considerando-se o módulo tangente. Este é obtido a um ní

vel de tensão igual à metade da resistência última da ro-

cha. A resistência a compressão é aquela determinada em a_

mostra cujo comprimento é maior ou igual a duas vezes o djL

âmetro,

(a)
TABELA 4.5. : CLASSIFICAÇÃO DE ROCHA SA PARA ENGENHARIA

1) Com base na Resistência

CLASSE

A

B

C

D

E

2) Com

CLASSE

H

M

L

RESISTÊNCIA

muito alta

alta

média

baixa

muito baixa

base na Razão de Módulos

DESCRIÇÃO

alta

média

baixa

<Mutt)-
maior que 2.240

1.120 - 2.240

560 - 1.120

280 - 560

menor que 280

TAXA DE MÓDULO

maior que 500

200 - 500

menor que 200

a) As rochas são classificadas pela resistência e pela ra

zao de módulo;
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b) Razão de módulo = Et : Onde Et é o módulo tangente
ío.j[ult)

para 50 % da Resistência última que é igual à resistên

cia a compressão uniaxial.

A classe A tem—se poucos tipos de rocha, por

exemplo, quartzito, diabase e basaltos densos. O valor
2

de 2.240 Kgf/ can representa um limite superior para a

maioria das rochas comuns, por isso serve de limiar entre

a Classe A e B. Na classe B, com resistência entre 1120 e

2240 Kgf/cm inclue-se a maioria das rochas ígneas ,as

rochas metamórficas mais resistentes e os arenitos bem ei.

mentados, os folhelhos duros e a maioria dos calcários e

dolomitos. Na classe C, entre 560 e 1120 Kgf/cm , incluem

-se muitos folhelhos, arenitos e calcáreos porosos, as va

riedades mais xistosas das rochas metamórficas (mica e

xistos talco). As rochas D e E de resistência baixa a mui

to baixa incluem as porosas ou de baixa densidade como a

renitos friáveis, turfa porosa, argilas siltosas, rochas

de sal e rochas intemperizadas ou quimicamente alteradas

por qualquer litologia.

0 segundo elemento do sistema de classifica -

ção é o módulo de elasticidade tangente (Et), entretanto,

utiliza-se a relação entre este e a resistência a comprejs

são uniaxial ( ver tabela 4.5. ). A classificação das

rochas também é sensível à mineralogia, textura, estrutu-

ra e direção de anisotropia da rocha,

A classificação da rocha "in situ" para fins

de engenharia objetiva facilitar a comunicação entre téc-

nicos da geologia de engenharia, da mecânica das rochas



engenheiros projetistas e contratados.

Um método simples de quantificar a qualidade de

um maciço "in situ" é registrando as fraturas observadas no

testemunho.

Um com boa qualidade terá baixa freqüência de

fratura (em torno de uma fratura cada 10 cm) e portanto, te

rá um módulo de deformação próximo ao daquele para uma amos

tra sã. Alta freqüência de fratura ( 4 a 6 cada 10 cm) indjL

ca uma qualidade muito pobre da rocha.

Outro índice quantitativo muito útil para desig-

nar a qualidade da rocha é o "Rock Quality Designation" -

RQD, desenvolvido por DEERE , 1968 / 35 /. É uma porcenta -

gem de recuperação modificada da amostra, onde todos os pje

daços com mais de 10 cm de comprimento são considerados no

cálculo percentual. Os menores são conseqüentes de cisalha-

mento, falhamento, uniões ou intemperização no maciço rocho

so e não são computados. O RQD é uma medida mais genérica

da qualidade da amostra que a freqüência de fratura.Ele ser

ve para estimar, preliminarmente, a variação "in situ" das

propriedades do maciço comparativamente com aquelas da amoss

tra da rocha sã, podendo-se assim estimar o comportamento

do maciço para fins de engenharia.

Segundo DEERE, 1968 / 35 / a classificação dos

maciços rochosos é a seguinte:

Classe I_ i RQD maior que 90 %. Rocha sã, pouco fraturada,

juntas sãs.

Classe II s RQD entre 75 % e 90 % . Rocha sâ, pouco a medjL

amente fraturada, juntas pouco intemperizadas.
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Classe III : RQD entre 50% e 75 %. Rocha sã a ligeiramen

te decomposta, muito a mediamente fraturada,

juntas intemperizadas preenchidas por silte

ou argila.

Classe IV : RQD entre 25% e 50 %. Rocha mediamente a mui.

to decomposta, juntas extremamente intemper_i

zadas preenchidas por silte ou argila.

Classe V : RQD menor -̂ue 25 %. Rocha extremamente decom

posta, apresentando fragmentos sãos da ro -

cha-matriz.

A classificação das rochas "in situ" para

fins de engenharia pode ser feita também pela razão de ve-

locidade, que relaciona a velocidade de ondas sísmica no ma

ciço rochoso medidas no campo (Vc) com a medida no labora-

tório em testemunho desta rocha. A diferença nas velocida^

des só pode ser causada pelas descontinuidades. Em um maci^

ço de alta qualidade a relação VC/V"L será próxima da u

nidade, ao passo que se a rocha apresenta muitas desconti-

nuidades abertas, a razão de velocidades estará reduzida a

valores menores que um. Quando o maciço estiver saturado,é

possível que este não possa ser um bom indicador da sua

qualidade. Isto porque o pulso sísmico passará através da

descontinuidade pela água e a velocidade sísmica do campo

estará mascarada. Notou-se isto em ensaios de laboratório,

em amostras ensaiadas secas e depois com saturação de qua-

se 100% . Para um maciço saturado, um parâmetro mais indi-

cativo é a relação entre as velocidades das ondas cisalhan

tes. Entretanto suas determinações são de grande dificul
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mente possível.

No projeto de estruturas em sítios classe II ,

sítio com solo denso consolidado, a característica detenni

nante em termos de capacidade de carga e recalque é a den

sidade relativa, ou o índice de vazios, pois tem uma influ

ência significativa sobre o ângulo de atrito interno dos

solos arenosos e sobre as condições de liquefação. Assim ,

a densidade relativa das areias geralmente é considerada a

propriedade mais importante a ser determinada num programa

de investigação de campo. Isto é, feito pelo ensaio de pe_

netraçao padrão (SPT) ou pelo cone holandês.

Um considerável número de fatores influenciam,

no resultado de um reconhecimento de subsolo com sondagem a

percussão do tipo SPT. Eles estão associados tanto à prepa

ração do furo como à técnica usada na realização do ensaio

e são bem conhecidos. A tendência a estimular certo número

de abusos é propiciada pelo fato deste tipo de serviço

ser realizado por sub-empreiteira com remuneração baseada

na metragem perfurada e não por jornada. Não somente com

cuidados, mas com boa técnica de desempenho, tem-se treze

itens que podem ser corrigidos com melhor especificação e

rígido controle no campo:

1 - Limpeza do furo inadequada:

2 - Manutenção do nível d'água suficiente no furo;

3 - Altura de queda de 75 cm sem variações;

4 - Padronização do peso das hastes de sondagem;

5 - Comprimento máximo das-:hastes (55 metros)»
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6 - Interferência na queda livre do martelo;

7 - Queda do martelo sem haste-guia ou "bolacha" de madei-

ra de lei.

8 - Excentricidade na queda do martelo;

9 - Ponteira do amostrador deformada;

10 - Cravação excessiva do amostrador antes de contar os

golpes.

11 - Dificuldade em montar o amostrador sobre material inde

formado;

12 - Cravação do amostrador acima do fundo do encamisamento;

13 - Cuidado na contagem dos golpes e na medida da penetra-

ção.

Além destes, o valor do número de golpes N ( N =

SPT) é afetado inicialmente pela densidade relativa e a

pressão de confinamento. TERZAGHI & PECK / 49 / afirmam

que o carregamento dinâmico do SPT pode desenvolver pressão

neutra significativa em siltes ou solos finos submersos,com

uma conseqüente redução na resistência ao eisalhamento e à

penetração. A densidade relativa obtida pelo SPT pode ser

um pouco menor que a real do solo pois o próprio furo cau-

sa um alívio de tensões pelo seu tamanho, profundidade e

características do fluído usado.

Certamente, o não uso de ensaios tipo SPT no reco

nhecimento do subsolo de um sítio acarretará drásticos au -

mento nos custos de investigação. Embora seja, um ensaio su

ceptível a certos erros, cujas influências ainda não estão

muito bem estudadas e explicadas/ sem dúvida é uma ferramen

ta imprescindível numa "campanha de investigação dos sítios.
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As informações do ensaio SPT quando complementadas com en-

saios de laboratório e cálculos teóricos tem nos conduzido

a resultados satisfatórios com diferentes fatores de segu-

rança. A correlação entre densidade relativa e número de

golpes que tem dados resultados mais satisfatórios é a pro

posta por GIBBS & HOLTZ / 17 /.

No projeto das estruturas em sítios classe

III, tanto a capacidade de suporte como os recalques se-

rão uma dificuldade de projeto. Os valores permitidos para

suporte das estruturas estarão governados pelos recalques

diferenciais entre estruturas da central sob condições de

carregamentos estáticos. Estas considerações de recalque

podem afetar o "lay-out" da central por «xigirem-que — v á

rias estruturas sejam combinadas em uma só para reduzir

o carregamento médio. Em alguns casos de solos compressi -

veis, pode usar-se uma estrutura de fundação tipo compensa_

do (fundação flutuante)na tentativa de se minimizar os re-

calques dentro dos limites de aceitação. As solicitações

dinâmicas tornam-se dificuldades de projeto para intense

dades maiores que VI ou VII (MM).

Poucas fundações de reatores nucleares estão

localizadas somente sobre ou em depósitos de argila. Nestes

casos, investigações detalhadas e cuidadosas na camada e

de suas propriedades são exigidas. Se existem significan -

tes depósitos de argila, deve ser conduzido um programa

de exploração minucioso para avaliar a resistência ao cisji

lhamento e capacidade de cargas se forem aplicáveis, mas

particularmente a compressibilidade para se precaver con
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tra recalques diferenciais potenciais e excessivos, bem co

mo movimentos horizontais pelos carregamentos de terremoto.

4.2.4. Fundações Antissísmicas

Para terremotos com aceleração horizontal supe-

rior a 0,20-025 g, a integridade de instalações padroniza-

das não pode ser garantida com segurança. Em particular,os

movimentos relativos entre os edifícios podem atingir ní-

veis não suportáveis para as tubulações conectadas ,e, além

disso, a estabilidade das estruturas não pode ser assegura

da. Se os edifícios tiverem fundações muito grandes ou em

comum (radier) para todos os edifícios, será necessário re

forçar nas estruturas bem como os suportes dos equipamen -

tos. Para acelerações mais altas, os equipamentos devem

ser mais resistentes ou possivelmente modificados ostensi-

vamente. O desenvolvimento de projetos padronizados para

regiões de altos níveis sísmicos, na baixa de 0,25 a 0,60g

tornam-se altamente proibitivo ( ver tabela 4.4. ).

SPIE-BATIGNOLES / 24 /em colaboração com a E-

LETRICITE DE FRANCE desenvolveram um sistema que torna

possível a construção de centrais nucleares em regiões

de alta sismicidade, baseado em projetos padronizados,

para as quais as estruturas, sistemas e componentes foram

desenvolvidos para países de baixa sismicidade. Além dis-

to, este sistema oferece uma margem de segurança maior

que aquela alcançada com soluções "reforçadas".

Consiste de uma interposição entre os edifí-

cios e o solo de um sistema de apoio especial que é chama

do "suportes antissísmicos" . Cada um é composto de duas
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placas escorregadias, chamadas de "FRICTION", que têm movi

men to relativo entre elas. A inferior é parte de um pedes -

tal de apoio de elastômero reforçado. Durante o terremoto ,

a aceleração horizontal causa deformação no elastômero. Se

os esforços horizontais excederem certos níveis, então have

rá escorregamento entre as placas. Aproximadamente 1.600 u-

nidades de apoio são colocadas no topo dos pedestais de con

creto, ficando entre a laje inferior e a superior. O espaço

entre as duas lajes é acessível de modo a proporcionar ins

peção dos apoios. A laje superior assegura a conexão entre

todos os edifícios vinculados com a segurança nuclear duran

te um terremoto, garantindo que seus movimentos são siraul -

tâneos. A laje inferior distribue os esforços sobre a área

da fundação.

Cada apoio antissísmico tem as dimensões seguin

tes: 70 x 70 cm e espessura de 13 cm. A placa superior é de

aço inoxidável, sendo a adjacente de bronze. Estas duas

placas juntas acomodam o escorregamento. A de bronze é ao

mesmo tempo a de reforço superior e o apoio do elastômero

reforçado em multicamadas. A natureza e o tratamento das pia

cas é tal que o coeficiente de atrito assegurado fica en

tre 0,16 e 0,18, dependendo da pressão e da velocidade do

deslocamento.

O apoio reforçado de elastômero tem altura de

10 cm, A placa de aço reforçada tem 0,5 cm de espessura,bem

como a de bronze escorregadia e estão colocadas nas várias

camadas do elastômero por vulcanização* O apoio de elastôme

ro tem suas características dinâmicas bem definidas. Foi pro
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jetado para simular o comportamento de uma mola horizontal

com freqüência de 1,0 HZ.

Em um projeto "reforçado", a segurança da cen

trai nuclear depende da intensidade dos esforços do terre

moto, do comportamento dinâmico do solo sob a central e

da interação solo-estrutura.

Além de oferecer vantagens em termos de efi-

ciência, tempo e custo reduzido de projeto, e economia nos

equipamentos e trabalho de campo, este sistema propicia

a eliminação do risco das acelerações horizontais excessi-

vas dos terremotos e também a previsão do comportamento di

nâmico da estrutura é mais expedita porque depende somente

do conhecimento das características dos apoios e dos mate-

riais constituintes.

Com base em um número de projetos desenvolvi -

dos sob diferentes situações econômicas, nota-se que o sis

tema é competitivo para níveis acima 0,25 g e as vanta -

gens crescem rapidamente com o aumento da intensidade síj3

mica.

Este sistema foi aplicado na Central Nuclear ds

KOEBERG na África do Sul e outras aplicações estavam em es

tágio de projeto na França e Ira.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em se tratando de um assunto tão polêmico, como se

leção de sítios para centrais nucleares, não se pretendeu

com este trabalho formular uma metodologia para solucionar o

caso brasileiro. Entretanto, procurou-se abordar todos os

aspectos envolvidos em questões deste tipo, dando um enfo

que mais aprofundado na influência dos condicionantes geoló

gicos, geotécnicos e sismológicos.

É evidente que uma boa escolha de local reflete

em benefício para o empreendimento, pela facilidade das a-

provações perante os órgãos reguladores e aceitação públi-

ca, lembrando ainda da diminuição dos custos de projeto e

execução, além do cumprimento dos cronogramas iniciais.

Pelas colocações apresentadas, fica claro que o

ideal é ter-se sítios com rocha facilmente alcançáveis, com

boa estabilidade sísmica e capacidade de carga. Nem sempre

isto é possível, considerando todos os outros condicionem -

tes. Neste caso, passa-se a procurar sítios com manto de in

temperismo cuja espessura não seja muito variável dentro da

área que receberá carregamento das fundações. Isto porque ,

desta forma evita-se condições favoráveis a ter-se recalques

diferenciais insuportáveis, caso não se faça sua remoção.
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Das poucas centrais nucleares com fundações pro

fundas, tira-se URI ensinamento: esta solução nem sempre é

aconselhável, porque gera dificuldades tanto de elaboração

de projeto como nos métodos construtivos, principalmente na

parte de sismicidade.

Com a experiência internacional e dentro da con

cepção apresentada, o Brasil tem condições suficientes pa-

ra desenvolver seus próprios trabalhos nesta área, chegando

a conclusões satisfatórias. As dificuldades encontradas na

localização de estudos já realizados representam uma falta

de banco de dados dentro deste assunto específico e de uma

equipe englobando pessoal de todas entidades afins (CNEN-SP

e RJ, CDTN, IEN) para melhor-direcionar os trabalhos próxi

nos. Isto seria útil não só para as funções normativas da

CNEN, mas também para prestar serviços à companhias interes

sados pelo assunto.
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