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Earthquakes, Seismic Effects, Nuclear Facilities

O objetivo desta nota técnica é proceder a uma analise do

Ante-Projeto de Norma "Ações Sísmicas para o Projeto de Instalações

Nucleares", em atendimento à solicitação do COBREN.

Para efeito de identificação, no texto-base, dos comenta

rios feitos e das modificações sugeridas, foi criada uma convenção

especifica para esta nota técnica.

No item 2.2 são apresentadas sugestões e feitas observa

ções de caráter geral. Já no item 2.3 são feitos Comentários e Suçes

toes específicos, item por item, dos capítulos e apêndices do texto-

-base.

O documento analisado cobre várias áreas do conhecimento

técnico e científico, indo desde a caracterização do evento sísmico

ate detalhes do projeto estrutural de edificações de instalações nu

cleares.

Face â diversidade de formações técnicas dos componentes

de sub-grupos, formados para elaboração de capítulos distintos, ob

servou-se uma certa diferença quanto ao estilo de apresentação de ajl

guns tópicos. Observou-se, ainda, uma não uniformidade no uso de vo

cãbulos nacionais correspondentes a certos termos em inglês. Relati^

vãmente aos tópicos de geologia e sismologia houve uma certa repeti

ção de assuntos. Não foi questionada a validade ou aplicabilidade

dos parâmetros de projeto sugeridos.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Histórico

Em 23 de março de 1982 foi instalado o Grupo de Trabalho -
20:04.002-001,pertencente ã Comissão de Estudo - 20:04.002, do
COBREN, com a finalidade de elaboração da norma "Ações Sísmicas para
Projeto de Instalações Nucleares". Por indicação da SUPED, em 13 de
agosto de 1982, passamos a fazer parte do referido Grupo de Traba
lho. Participamos da 3-, 4- e 5- reuniões. A partir da 65, seguindo-
-se até a 8- reunião, por motivo de viagem para o exterior, fomos
substituídos pelo engenheiro Paulo Roberto Ribeiro Alves. A partir
da 9- reunião, por motivos de força maior, não mais foi possível a
participação direta do CDTN nesse Grupo de Trabalho. Entretanto, fi
cou aberta a possibilidade de participação, mesmo â distância.

Na 8ã reunião foi solicitado, do subgrupo de trabalho ao
qual pertencíamos, a tradução dos capítulos 3.2, 4 e 6 do "Safety
Series n9 50-SG-S1 - Earthquakes and Associated Topics in Relation
to Nuclear Power Plant Siting". Essa tradução foi feita e enviada ao
COBREN em 25/01/83. 0 texto foi discutido na 9ã reunião e inserido
no corpo do texto-base do Ante-Projeto de Norma.

No dia 12 de dezembro de 1983 recebemos, para comentário,
uma cópia da versão final do Ante-Projeto de Norma 20:04.002-001,
sendo que as sugestões deveriam ser feitas até 12 de março de 1984.
Portanto, o objetivo desta nota técnica é apresentar os comentários
e sugestões sobre o referido Ante-Projeto de Norma.

Como participamos de apenas seis reuniões, que foram até
agora em número de 18, perdemos um pouco da unidade de pensamento
dos componentes do Grupo de Trabalho. Assim, pode ser que algumas
das sugestões apresentadas, jã tenham sido extensivamente discutidas
dentro do grupo, de modo que estas, possivelmente, não mais venham
a ser objeto de consideração.

1.2 Generalidades

0 texto-base recebido consta de introdução, seis capítulos
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e quatro apêndices distribuídos em 124 páginas. A seguir é feita uma

relação dos tópicos principais:

. Introdução

. Capitulo 1 - Classificação Sísmica de Estruturas, Compo

nentes e Sistemas Pertencentes ã Instalação

Nuclear.

. Capitulo 2 - Sem denominação (apresenta os tópicos refe

rentes ã geologia e sismologia).

. Capítulo 3 - Estudos, Levantamentos e Métodos Necessá

rios para Definir os Sismos de Projeto.

. Capitulo 4 - Métodos de Análise Sísmica.

. Capítulo 5 - Combinação de Esforços.

. Capítulo 6 - Dimensionamcnto.

. Capítulo 7 - Disposições Construtivas.

. Apêndice 1 * Nomenclatura.

. Apêndice 2 - Propriedades Características dos Materiais.

. Apêndice 3 - Escala de Intensidade Sísmica de Mercaili

Modificada.

. Apêndice 4 - Referências do Capítulo 4.

2. ANALISE DO TEXTO-BASE

A análise do Ante-Projeto de Norma foi feita com base nos

documentos que serviram de base para a elaboração do mesmo, em ou

trap referências consultadas pelo autor | 2 | a | 15 | e, ainda, nu

ma verificação de coerência de terminologias e tradução utilizados

nos vários capítulos.

No item 2.3 são apresentados os comentários e sugestões re

lativos a cada um dos seis (6) capítulos do texto-base, bem como da

própria introdução.

No item 2.1 é apresentada a convenção utilizada para efe_i

to de referência ao texto-base.
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2.1 Convenção Utilizada

Esta convenção tem por finalidade identificar» no texto-
-base, o assunto, frase ou palavra que estiver sendo objeto de co
aentário. Relacionamos, a seguir, a convenção utilizada:

1) Números entre barras inclinadas /a, b, d/

a - página
b - parágrafo
d - linha

Obs.: "d" poderá assumir a seguinte forma: di- dj onde
di e d: significam, respectivamente, as linhas
inicial e final.

2) Sinais entre parênteses sucedendo uma determinada pala

vra ou expressão.

(,,) - colocar a palavra ou expressão entre vírgulas.

(,) - colocar vírgula depois.

3) Palavra, em letra maíscula, entre parênteses.

(TlTULO) - significará correção no próprio título do

item.

(OMITIR} - significará a omissão da palavra ou expres^
são.

(SEM SUGESTÃO) - significará que foi detectada uma cer
ta não conformidade, mas que não há suge£
tão.

4) Interrogação entre parênteses.

(?) - significará dúvida do autor sobre conveniência ou
aplicabilidade da modificação proposta.

5) Sinal de igualdade.

* quando aparecerem palavras, ou expressões separadas
pelo sinal de igualdade, interpretar-se-á que o que
estiver depois da igualdade substituirá o que estiver
antes.
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A numeração apresentada no corpo do item 2.3 corresponde
aquela do texto-base analisado. Cada subdivisão de capítulos do tex
to-base, independentemente do número de dígitos que contenha, será
denominado de item neste trabalho.

Quando as modificações era» muitas ou quando houve certa
discordância entre o documento fonte e o trecho traduzido, apresen
tou-se uma nova versão referenciada no texto como "Reformulação".

2.2 Sugestões e Observações de Caráter Geral

Sugestões

a) Incluir, no início da Norma, uma lista de siglas ou sim
bolos utilizados e una outra lista dos termos definidos
no Apêndice l,de modo a chamar a atenção do usuário pa
ra o significado destes termos no contexto da Norma.

b) Proceder a uma revisão dos verbos utilizados de modo a
fazer uma melhor distinção entre aqueles assuntos que
representem obrigatoriedade ou recomendação.

c) Omitir alguns termos tais como, "presentemente, atua^l
mente, nos últimos 15 anos", face ao período futuro de
utilização da Norma.

d) Acrescentar algumas definições adicionais tais como:
Sismos Portes, Estudos Neotectônicos, Histórico do Movi
mento, Aceleração de Período Zero, Se possível, definir
o que realmente deva ser entendido por "razoavelmente".

e) Acrescentar trema em algumas palavras tais como» fre
gfiencia, conseqüência, conseqüentemente, etc,

f) Relativamente âs subdivisões dos capítulos (item, sub-
-item, seção, sub-seção) poderia ser feita uma citação
direta sem que lhes fossem atribuídas nenhuma denomina
ção específica.

9) Talvez fosse relevante que as palavras ou termos defini

dos no contexto da Norma viessem com um tipo diferencia

do de impressão.
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Observações

a) Por questão de coerência con o Capitulo 2, a palavra

"ensaio", nos capítulos subseqüentes" foi substituída

por "teste*.

b) Nas reformulações sugeridas, onde possível, procuramos

colocar o verbo no inicio da frase de modo a dar maior

consistência a mesma.

c) No texto-base analisado, o Capitulo 2 não tem título es_

pecífico.

2.3 Sugestões e Comentários Específicos

Introdução

* Apêndices = Apêndices /O, 1, 3/.

* Terremoto = Sismo /O, 1, 5/, /O, 2, 3/.

* Obteção = Obtenção /O, 2, 5/.

* Referencias do capitulo = Referências do capítulo 4 /G,

3, 3/.

Item 1

* Sismica = Sísmica (TlTULOl.

* Instalação = Instalação (TlTüLOJ.

* em condições de desligamento = desligado /1.1,2, 6-7/.

* durante ou após um sismo (,,) /1.1,2, 8-9).

* Observação 1.

Questionamos a validade do Capítulo 1 como talf face ao

pouco volume de assuntos apresentado.

* Sugestão 1

0 assunto tratado no Capítulo 1 poderia ser apresentado
no Apêndice 1 - Nomenclatura, subdividido em três tópi
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cos: Classificação Sísmica, Categoria Sísmica 1. Catego

ria Sísmica 2. Na definição de Classificação Sísmica far

-se-ia referência aos dois tipos de Categorias.

Capítulo 2

* Terremotos = Si sinos (TlTULO).

Item 2 - 2 . 1

* também ( , , ) / 2 . 1 , 1 , 6 / .

* próprio local e = local de interesse e da /2.1, 1, 10/.

* nesta seção (2.2) = em 2.2 /2.1, 1, 11/.

* vulcânicas « vulcânicas /2.1, 2, 3/.

* possivelmente = se possível /2.1, 3, 2/.

* e estudos neotectônicos detalhados devera ser efetuados =

; deverão, ainda, ser realizados estudos neotectônicos

detalhados /2.2, 2, 8-9/.

* utilizados = utilizadas /2.2, 3, 4/.

* disponíveis (,) /2.2, 3, 5/.

Item 2.2.2

* na írea de Interesse e nas Vizinhanças do Local = no Lo

cal de Interesse e na Ãrea de Interesse (TlTULO).

* área de interesse e das vizinhanças do local = local de

interesse e área de interesse /2.3, 1, 2/.

* na área de interesse * no local de interesse /2.3, 1,

4/.

* levantamentos * soerguimentos /2.3, 1, 7/.

* da área de interesse * do local de interesse /2,3, 1,

9/.

* espessura e o grau de consolidação das camadas acima do

embasamento * espessura total e o grau de consolidação
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do pacote de solo acima do embasamento /2.3, 2, 11/.

* Observação 2

£ claro que a espessura das canadas influi na intensida

de do movimento do terreno na superfície. Entretanto, de

acordo com a literatura técnica, a relevância está na

espessura total do pacote de solo. Confrontar com o tre

cho da referência | 2 |: "Observations of past earthquakes

indicate that a correlation exist between the depth and

softness of soil cover such as alluvium, and the

intensity of ground motion at the surface".

* falhas (,) /2.4, 2, 1/.

* avaliadas • avaliados /2.4, 2, 4/.

* no proximo subitem = em 2.2.2.1 /2.4, 3, 3/.

* garantia de qualidade = garantia da qualidade /2.4, 3,

5/.

* Observação 3

De acordo com os técnicos da área, o vocábulo, em portu

guês, correspondente a "quality assurance" é garantia da

qualidade.

Item 2.2.2.1

* einclinação = e Inclinação /2.4, 4, 5/.

* vizinhança do local = área de interesse /2.4, 5, 2/.

* esteja sendo conduzido = estiver sendo feito /2.5, 1,

5/.

* no campo livre (,,J /2.5, 2, 5/.

* amplitude » amplitudes /2.5, 2, 8/.

* para servir (OMITIR) /2.5, 2, 9/.

* usado para « utilizado na /2.5, 2, 11/.

* fortes sismos « sísmos fortes /2.5, 2, 14/.

Item 2.2.2.1

* A auA noAm m nadando /2.S. 4. 2/,
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* Bismo (,) /2.5, 4, 4/.

* podem (,) /2.6, 1, 2/.

* produzam a = resultem na /2.6, 1, 3/.

* da disposição - do leiaute /2.6, 1, 6/.

* Observação 4

A palavra "leiaute" jã consta do lêxigo português |9|.

O termo "disposição", na área nuclear é mais utilizado
na área de rejeitos (disposição de rejeitos).

* densidade « peso especifico /2.6, 2, 5/.

* densidade relativa = grau de compacidade /2.6, 2, 5/.

* Observação 5

Definição obtida a partir da referência |51.

"density or unit weight - weight per unit volume".

"NOTE - Although it is recognized that density is defined
as mass per unit volume, in the field of soil mechanics
the term is frequently used in place of unit weight".

"relative density - the ratio of: (1) the difference

between the void ratio of a cohesionless soil in the

loosest state and any given void ratio, to (2) the

difference between the void ratios in the loosest and in

the densest states".

De acordo com a referência |6| encontramos os termos

"grau de compacidade" ou "densidade relativa". Jã a refe

rência |7|, além do 19 termo utiliza, ainda, o termo

"compacidade relativa".

* Reformulação /2.6, 3, 13-14/.

Para avaliação de camadas importantes tem sido utiliza

das profundidades da ordem de 100 metros.

* podem - puderem /2.6, 4, 2/.

* neste item (SEM SUGESTÃO) /2.7, 3, 3/.

Item 2.3

i¥tm ffiEM SUGESTÃO) / 2 . 8 . 1, 1 /
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Item 2 . 3 . 1

* um (OMITIR) / 2 . 8 , 1, 3 / .

* falhamentos = falhamento /2.8, 4, 2/.

Item 2.3.4

* bem como as técnicas utilizadas (,,) /2.9, 2, 6-7).

* na ãrea do local = no local de interesse /2.9, 2, 17/.

* (subseção 3.1.6) = em 3.1.6 /2.10, 2, 5/.

Item 2.3.5

* isotrõpicos ~ isotópios /2.10, 3, 10/.

Item 2.3.6

* da Area «= da Área de Interesse (TÍTULO).

* da ãrea = da ãrea de interesse /2.10, 4, 2/.

* da área * do local /2.10, 4, 8/.

* area = ãrea de interesse /2.10, A, 9-10/.

Item 2.3.7

* Reformulação /2.11, 1, 1-4/.

Para todas as falhas importantes que estejam direciona

das, interceptem ou se situem na ãrea de interesse, deve

rã ser feito um estudo para determinar se as falhas po

dem eer correlacionadas com macrossismicidade.

* determinação « na determinação /2.U, 1/ 19/.

Item 2.4

* desfavoravelmente (,) /2.11/ 2, 2/.

* Este - Estes /2.11, 2, 3/.
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Item 2.4.1

* de = do /2.11, 3, 1/.

* e = e pelo /2.11, 3, 3/.

Item 2.4.2

* densidade = peso específico /2.12, 2, 1/.

* densidade relativa = grau de compacidade /2.12, 2, 1/.

* (sub-seção 4.3.6) (SEM SUGESTÃO).

Item 2.5

* artificiais (,) /2.12, 4, 2/.

Item 2.6

* da área * no local de interesse /2.13, 3, 2/

* sob a área = na área de interesse /2.13, 3, 3/.

* depósitos (OMITIR) /2.13, 3, A/.

Item 2.6.1

* ãrea = área de interesse /2.14, 1, 1/.

* potencial = possibilidade /2.14, 1, 1/.

Item 2.6.2

* severa subsidencia = subsidencia severa /2.14, 2, A/.

Item 2.7

* local * local de interesse /2.14, 3, 1/.

* um (OMITIR) /2.14, 3, 2/.

Item 2.7

* um - que há /2.15, 1, 1/.
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* uma (OMITIR) / 2 . 1 5 , 1, 6 / .

* em volta = circundantes /2.15, 1, 7/.

* área = ãrea de interesse /2.15, 1, 8/.

* especial atenção = atenção especial /2.15, 1, 8/.

* uma (OMITIR) /2.15, 1, 15/.

* especial atenção = atenção especial /2.15, 1, 17-18/.

* Observação 6

No inciso 2) do item 2.7.1 da página 2.15 foi omitido o

tópico "extração mineral".

Item 3

* Estudos e = Estudos, (TÍTULO).

Item 3.1

* Terremotos - sismos (TÍTULO).

Item 3.1.1

* pelos = por /3.2, 1, 2/.

* ou equivocadas (,,) /3.2, 1, 9/.

* Reformulação /3.2, 2, 2-5/.

Nos boletins sísmicos de circulação internacional exis
tem poucos dados de sismos ocorridos no território brasi^
leiro, principalmente para o período anterior â década
de 60.

* Reformulação /3.2, 2, 5-8/.

Nas últimas décadas foram instaladas várias estações sis
mogrãficas no Brasil, o que permitiu registro de um nume
ro significativo de eventos sísmicos, alguns dos quais
foram sentidos na superfície.

* Reformulação /3.3, 1, 1-3/.

Em algumas áreas sismotectônicas com características mui,

to complexas, ou onde existam informações pouco confia
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veis ou incompletas sobre a atividade sísmica, pode ...

* e na determinação = e servirem como dado auxiliar na de

terminação /3.3, 2, 3-4/.

* apropriados para a base de projeto = que servirão como

dado base de projeto /3.3, 2, 4/.

* para microtremores = em termos de microtremores /3.3, 3,

2/.

* um período de vários anos pode ser necessário = pode ser

necessário um período de vários anos /3.3, 3, 3/.

* na = da /3.4, 1, 5/.

* Observação 7 /3.4, 2, 3-5/.

Não foi localizada a referida listagem de sismos ocorri,

dos no Brasil atê 1982.

Item 3.1.2

* dentro de cada um das = nas /3.4, 3, 2/.

* dentro das = nas /3.4, 4, 2-3/.

* dos • de /3.4, 5, 1/.

* a nível = em nível /3.4, 5, 2/.

* coerente e bem documentada (,,) /3.4, 5, 2-3/.

* Reformulação /3.4, 5, 5/.

Devem ser identificadas as características da estrutu

ra ...

* na = numa mesma /3.5, 1, 2/.

Item 3.1.3

* depende • dependendo /3.5, 3, 3/.

* a analise • uma análise /3.6, 2, 1/.

* permitem » permite /3.6, 2, 2/.
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Item 3.1.4

* áreas de interesse «* ãreas específicas /3.6, 5, 3/.

* eru alguns casos C»,) /3.7, 1, 3/.

Item 3.1.5

* Observação 8

De acordo com a referência |9| tem-se o seguinte significa
do para "Sismogrãfico*. Sirmográfico (Adj.) - referente
a sismografia. Sismografia - Aplicação do sismõgrafo.

* sismogrâfico = sismolõgico (TÍTULO).

* necessários, para que * necessário para, /3.7, 2, 2/.

* Observação 9 (página 3.71.

Falha capaz já foi definida anteriormente no item 2.3.1.

* Observação 10 (páginas 3.7 e 3.8).

O posicionamento das falhas, relativamente ã área de in
teresse, foi apresentado anteriormente no item 2.3.6.

* área = mesma /3.8, 1, 1/.

* Reformulação /3.8, 1, 17-20/.

em ãreas de neotectonismo conhecido de sistemas de falha
mentos raros e complexos, pode ser útil o monitoramento
de microatividade sísmica para localizar ...

Item 3.2.1

* para a base de projeto = que irão servir como dado base

de projeto /3.8, 2# 2/.

* Reformulação /3.8, 2, 2-3/.

Geralmente são definidos dois níveis de severidade =• O

Sismo Básico ...

* Identificar (,) /3.9, 1, 7/

* Observação 11 /3.9, 1, 7-8/.

O termo "potencialidade sísmica máxima11 seria claro para

um usuário da norma?
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* potencialidade sísmica máxima = sismo máximo potencial.

/3.9, 1, 8-9/.

* para a base do projeto = básicos de projeto /3.9, 1,10/.

* pela decorrência do sismo potencial máximo = decorrente

do sismo máximo potencial /3.9, 1, 11-12/.

* Reformulação /3.9, 2, 1-4/

Os métodos probabilisticos são baseados nos parâmetros

de sismicidade da região de interesse e tem como objeti.

vo determinar o nível de movimento do terreno que apre

sente uma probabilidade, baixa e aceitável, de ser exce

dida durante a vida útil da instalação nuclear.

* Reformulação /3.9, 3, 1-3/

Para utilização dos métodos probabilisticos, é necessã

rio que se disponha de dados confiáveis, e tão completo

quanto possíveis, sobre a história sísmica da região de

interesse e de um modelo probabilístico aceitável.

* Reformulação /3.9, 4, 1-6/

Vários modelos matemáticos tem sido propostos para deter

minar parâmetros sísmicos por via probabilística. GerajL

mente, para utilização destes modelos necessita-se de da

dos que, dificilmente, são possíveis de obter na maioria

das regiões da Terra, principalmente em regiões de baixo

nível de atividade sísmica, como é o caso do território

brasileiro. Por este motivo, os critérios probabilísti

cos não serão abordados nesta norma.

Item 3.2.2

* fundamentais (,) /3.10, 1, 1/.

* sísmica, = sísmica /3.10, 1, 1/.

* Quando seja possível associar razoavelmente = quando for

possível associar, razoavelmente, /3.10, 2, 1/.

* determinar os * localização dos /3.10, 2, 6/.

* dados sísmicos históricos, porém, para - dados sísmicos

históricos; porém, para ... /3.11, 1, 7/.
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Item 3 . 2 . 3 . 1

* de um = a partir de um /3.11, 3, 3/.

* o movimento do terreno máximo neste local = o movimento

máximo do terreno, neste local /3.11, 3, 9/.

* selação = seleção /3.11, 3, 11/.

* A conveniência da relação utilizada deve ser apresentada

= Deve ser apresentada uma justificativa da aplicabilida

de da relação utilizada,â área em estudo /3.11, 3, 12-

13/.

Item 3.2.3.2

* A conveniência da relação utilirada deve ser apresenta

da - Também neste método deve ser apresentada uma just_i

ficativa da aplicabilidade,da relação utilizada ã área

em estudo /3.12, 1, 5-6/.

* para base de projeto do local de interesse = como dado

base de projeto para o local de interesse /3.12, 1, 7-

8/.

Item 3.2.4

* para a Base de Projeto = a ser utilizado como Dado Base

de Projeto.

* Reformulação /3.12, 3, 1-3/.

Como estabelecido em 4.1, devem ser considerados dois ní

veis de severidade do movimento do terreno correspondent

tes aos sismos de projeto: o nível SBO e o nível SDS.

* Reformulação /3.12, 4, 1-5/.

0 nível SBO é considerado como o movimento máximo do ter

reno que se espera, a partir de uma análise racional,

que possa ocorrer, uma vez, no local de interesse, duran

te a vida útil da instalação nuclear.

* Observação 12

A substituição da palavra "razoavelmente" por outra ex
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pressão foi feita com base no significado de "reasona

ble*, obtido a partir da referência |8|.

"reasonable - (adj.). I - being within the bounds of

reason: not extreme: MODERATE, FAIR; 2 - able to reason:

RATIONAL".

* eobrepassado = excedido /3.12, 4, 4/.

* se pode reassumir sua = se ela pode entrar novamente em

operação /3.12, 4, 5/.

* a ultima exigência de segurança = ao requisito sísmico

extremo de segurança /3.12, 5, 1/.

* Se considera = Concidera-ce /3.12, 5, 2/.

* propósitos de (OMITIR) /3.12, 5, 4/.

* definidos por = definidos por meio de /3.13, 1, 1/.

Item 3.2.4.1

* Definição = Obtenção (TlTULOL.

* definido • obtido /3.13, 2, 1/.

* expressado = expresso /3.13, 2, 2/.

* ultrapassado * excedida /3.13, 2, 3/.

* derivado = obtido /3.13, 2, 4/.

Item 3.2.4.2

* Definição = Obtenção (TlTüLO).

* definido = obtido /3.12, 4, 1/.

* Reformulação /3.13, 4, 1-4/.

0 SDS deve ser obtido com base no sismo máximo potencial

associado com estruturas tectônicas ou com províncias

tectônicas na região de interesse.

* tomar « levar /3.13, 4, 4/.

* Reformulação /3.13, 4, 6-8/.

0 sismo máximo potencial, dentro da província *isrootec
tônica do local de interesse, associado com estruturas
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tectônicas especificas.

* Reformulação /3.13, 4, 8-10/.

O sismo máximo potencial, dentro da província sismotectô

nica do local de interesse, não associado com estruturas

tectônicas específicas.

* Reformulação /3.13, 4, 11-13/.

O sismo máximo potencial, para as províncias sismotectô

nicas vizinhas, associado com estruturas tectônicas espe

cíficas.

* Reformulação /3.14, 1, 1-2/.

O sismo máximo potencial, para as províncias sismotectô

nicas vizinhas, não associado com estruturas tectônicas

específicas.

* Reformulação /3.14, 1, 4-6/.

Para cada estrutura sismicamente ativa, o epicentro ou o

local de intensidade sísmica máxima correspondentes ao

sismo máximo potencial devem ser transferidos para um

ponto da estrutura mais próximo do local de interesse.

* Observação 13

Em alguns casos, o evento sísmico de projeto pode corres

ponder a um evento sísmico em que não se tenha consegui

do localizar o epicentro. Algumas vezes, o evento BÍsmí

co de projeto é caracterizado, inicialmente, a partir de

intensidades sísmicas máximas em determinados locais. Es

ta foi a razão para a reformulação acima apresentada.

Transcrevemos, a seguir, um trecho obtido a partir do

Capítulo V, da referência |4j.

"The vibratory ground motion at the site should be then

determined by assuming that the epicenters or locations

of highest intensity of the earthquakes axe situated at

the point on the tectonic structures or tectonic provinces

nearest to the site".

* sismo potencial máximo « sismo máximo potencial /3.14,

Ir 7/.

* pode - puder /3.14, 1, 8/.
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* que pode ocorrer = como ocorrendo /3.14, 1» 10/.

* Deve ser considerada = Devem ser consideradas /3.14, 1,

16/.

* fonte B fonte sísmica /3.14, 1, 17/.

* Reformulação /3.14, 1, 18-21/.

Se o sismo máximo potencial se encontra em províncias

eismotectônicas vizinhas â província que contém o local

de interesse, o epicentro ou o local de intensidade sis

mica máxima correspondentes deve* ser transferidos para

um ponto, no limite das províncias, mais próximo do Io

cal de interesse.

* Reformulação /3.14, 1, 21-23/.

Para determinar a intensidade do movimento do terreno,

que o sismo máximo potencial produziria no local de in

teresse, deve ser utilizada ume função de atenuação ade

quada para a região.

* não são •* não forem /3.14, 2, 1/.

* é utilizado * deve ser utilizado /3.14, 2, 2/.

Item 3.2.5

* do solo para base de projeto » do terreno a ser utiliza

do como dado base de projeto (TÍTULO).

* itens (SEM SUGESTÃO) /3.16, 1/ 1/.

* seção (SEM SUGESTÃO) /3.16, 1, 1/.

* do movimentos do terreno para base de projeto * dos movi

mentos do terreno a serem utilizados como dado base de

projeto /3.16, 1, 2/.

* por • por meio de /3.16, 1, 5/»

* para • em função de vários /3.16, 1, 6/#

* em função do tempo (OMITIR) /3.16, 1, 7/,

* ao « no /3.16, 2, 2/.
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Item 3.2.5.1

* área de interesse = local de interesse (TlTULO).

* dos « de /3.16, 3, 3/.

* materiais geológicos = formações geológicas /3.16, 4, 4/.

* estratos = camadas /3.16, 4, 7/.

* Reformulação /3.16, 4, 11-13/.

Portanto, os espectros de resposta de acelcrogramas de

vários sismos, obtidos na superfície do terreno ou no em

basamento de um mesmo local de interesse, tem caracte

rísticas de freqüência diferentes.

Item 3.2.5.1.1

* de interesse (OMITIR) (TÍTULO).

* Reformulação /3.17, 2, 1-3/.

Sempre que possível, os espectros de resposta devem ser

desenvolvidos a partir de históricos de movimentos for

tes do terreno (acelerogramas) registrados no local de

interesse.

* Reformulação /3.17, 2, 3-5/.

Entretanto, para a maioria dos locais, nâo se dispõe de

uma amostragem suficiente de tais registros, específicos

para o local de interesse, cobrindo um certo período de

tempo razoável.

* Observação 14

Unir os dois parágrafos do item 3.2.5.1.1, uma vez que

o início do segundo ê uma conseqüência do término do pri.

meiro parágrafo.

* do • para o /3.17, 3, 3/.

* da ãrea • do local /3.17, 3, 6/.

* obtidos de • obtidos a partir /3.17, 3, 8/.

* sumarizado • resumido /3.17, 4, 1/.

* do período • de período /3.17, 4, 4/.
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Item 3.2.5.1.2

* coro uma forma relativamente suave = de forma relativamen

te simples /3.18, 2, 2/.

* que foi obtido de = que é obtido a partir de /3.18, 2,

3/.

* derivados de = obtidos com a utilização de /3.18, 2, 3/.

* Reformulação /3.18, 2, 4-6/.

Se este método for seguido, deverá ser elaborado um estu

do específico, ou feita uma justificativa, para compro

var a aplicabilidade de um determinado es

pectro de resposta padrão ao local de interesse.

* Reformulação /3.18, 2, 7-8/.

Em locais, cujas características de subsolo deferirem

substancialmente daquelas a partir das quais o espectro

de resposta padrão foi obtido, poderão ser necessárias

algumas modificações da forma deste espectro.

Item 3.2.5.2

* escalonado * ajustado /3.18, 2, 9/.

* em função do tempo íOMITIR) /3.18, 3, 1-2/.

* em função do tempo (OMITIR) /3.18, 3, 7/.

* vibracional = vibratório /3.19, 1, 1/.

* em função do tempo (OMITIR) /3.19, 1, 1-2/.

* baseados = baseado /3.19, 1, 2/.

* em função do tempo (OMITIR) /3.19, 1, 3/.

* vizinhança do local = área de interesse /3.19, 1, 4/.

* aplicação « utilização /3.19, 1, 6/.

* de outros • em outros /3.19, 1, 8/.

* do solo - de solo /3.19, 1, 9/.

* com as • ãs /3.19, 1, 10/.

* necessitar - necessitar de /3.19, 1, 11/.
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* Reformulação / 3 . 1 9 , 1 , 1 4 - 1 8 / .

Modelos de cálculo simulando o movimento sísmico do ter

reno. Um exemplo típico, é o modelo resultante da gera

çio de séries temporais aleatórias, por meio de computa

dor, e a filtragem de freqüências das mesmas de rodo a

obter as características de freqüência específicas.

* em função do tempo (OMITIR) /3.19, 2, 2/.

* Reformulação /3.19, 2, 3-7/.

Isto implica que seja escolhido um número suficiente de

históricos de movimento do terreno, com características

próprias, de modo que a envoltória de seus espectros de

resposta, ao longo de toda a faixa de freqüência de inte

resse, não se situe significativamente abaixo do espec

tro de resposta de projeto.

Item 3.2.5.3

* Reformulação /3.20, 1, 1-3/.

Na avaliação da margem global de segurança contra sis

mos, é importante estimar as margens de segurança envo.1

vidas no processo de seleção dos valores de amortecimen

tos estrutural e do solo.

* características * característica /3.20, 2, 2/.

* depósitos de solo « pacotes de solo /3.20, 2, 3/.

* procedimento * procedimentos /3.20, 2, 4/.

* índices = coeficientes /3.20, 2, 5/.

* vibracional - vibratório /3.20, 3, 4/.

* fricção = atrito /3.20, 4, 3/.

Item 3.2.5.4 '

* e a velocidade * e pela velocidade /3.20, 5, 2/.

* implricas - empíricas /3.20, 5, 3/.
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Item 3 . 2 . 5 '

* o movimento do terreno na direção = os movimentos do ter

reno nas direções (TlTULO).

* Reformulação /3.21, 2, 1-4/.

É recomendado que os espectros de resposta de projeto do
terreno e que os históricos de movimento de projeto, pa
ra a direção vertical, sejam estabelecidos através do
mesmo procedimento utilizado para a direção horizontal.

* Observação 15

Na reformulação anterior omitimos o termo "terreno" do
trecho "... e os históricos do movimento do terreno de
projeto ...", citado no item 3.2.5.5, página 3.21.

A razão para isto é que nem sempre utilize-se "um histô
rico de movimento do terreno". Esse histórico pode ser
do tipo artificial, não sendo, portanto, um registro
real de movimento do terreno.

Comparar a reformulação apresentada com o trecho extraí,
do da referência |2[s "It is recommended that design
response ground spectra and design time histories for
the vertical direction be evaluated by using the same
procedure as for the horizontal direction".

* Reformulação /3.21, 2, 4-9/.

Históricos, apropriados, de movimento na vertical podem
servir de base para esse fim. No caso em que não se dis
ponha de informação específica sobre a aceleração verti,
cal máxima do movimento do terreno, no local de interes
se, pode-se assumir que a razão entre as acelerações má
ximas, nas direções vertical e horizontal, esteja entre
1/2 e 2/3.

Capitulo 4

Item 4.1

* a não * e as não /4.1, 2, 7/.
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Item 4.2.1.1

* A entrada sísmica * O dado sísmico de entrada /4.2, 1,

2/.

* escalonado = ajustado /4.2, 1, 5/.

* Observação 16

Poderia ser incluída, no Apêndice 1, a seguinte explica

ção:

Ajustagem do Espectro de Resposta

- Nos espectros de resposta de aceleração, existe um de

terminado valor de freqüência (ou período) a partir

do qual a aceleração máxima da massa do oscilador de

um grau de liberdade, passa a ser igual â aceleração

máxima da solicitação sísmica aplicada na base do osci_

lador. No caso da base do oscilador corresponder ao n_í

vel da superfície do terreno, dir-se-ia que, a partir

dessa freqüência, a aceleração máxima experimentada pe

Ia massa do oscilador seria igual a aceleração máxima

do terreno. Assim, cada espectro de resposta de proje

to do terreno e caracterizado por um valor de referên

cia de aceleração máxima do terreno, conhecido como

aceleração de período zero. Isto quer dizer que o es

pectro, na sua forma original, sem modificações, sõ é

aplicável a um local cuja aceleração máxima do terreno

seja igual aquele valor de referência acima menciona

do. Na literatura sísmica, existem procedimentos para

fazer com que um determinado espectro de resposta de

projeto, seja modificado, por meio de relações algébrjL

cas, de modo que o espectro de resposta passe a ter

uma aceleração de período zero igual â aceleração máxi,

ma do terreno. A esse processo de modificação do espec

tro denomina-se ajustagem (ou escalonamento) do espec

tro.

Item 4.2.1.2

* A entrada sísmica - 0 dado sísmico de entrada /4.2, 2,

1/.
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* terremotos = sismos /4.2, 2, 4/.

* vizinhanças do local = área de interesse /4.2, 2, 4/.

* artificialmente gerados = gerados artificialmente /4.2,

2, 5/.

Item 4.2.1.3

* direções ortogonais = direções ortogonais no plano hori

zontal /4.2, 3, 2/.

* Reformulação /4.2, 3, 2-4/.

Deve ser investigada a orientação das direções horizon

tais ortogonais que produz o valor máximo de uma deterna

nada resposta que esteja sendo analisada.

* Reformulação /4.2, 4, 1-3/.

No método do espectro de resposta as respostas são obtî

das, independentemente, com a excitação sísmica atuan

do, isoladamente, em cada uma das três direções citadas.

Item 4.2.2

* intratável = inviável /4.3, 2, 3/.

* então (,,) /4.3, 2, 4/.

Item 4.2.2.1

* principal (,) /4.3, 3, 3/.

Item 4.2.2.3

* uni, bi - uni-, bí- /4.4, 2, 3/.

* cilíndricas - cilíndricas1 /4.4, 2, 6/.

* nocals = nodais /4.4, 4, 6/.

* considerado Deve também - considerado. Deve, também,/4.5,

2, 2/.
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Item 4.2.2.4

* energético [8] (,) /4.5, 3, 7/.

* fundação (,) /4.5, 3» 8/.

* usinas nucleares = instalações nucleares (?) /4.5, 3,

12/.

* valores de = valores da ordem de /4.5, 3, 12/.

* estrutura = estruturas /4.5, 3, 14/.

* através uma matriz = através de uma matriz /4.5, 3, 19/.

* intervalo = faixa /4.5, 3, 24/.

Item 4.2.3.1

* O dado de entrada = 0 dado sísmico de entrada /4.6, 2,

1/.

* usualmente (,,) /4.6, 2, 5/.

* Reformulação /4.6, 2, 7-9/.

Quando há modos normais com freqüências próximas, deve

ser levada em consideração a interação entre as respos;

tas moda is máximas [9] .

Item 4.2.3.2

* da = de /4.6, 3, 2/.

Item 4.2.3.3

* entrada sísmica • dado sísmico de entrada /4.6, 4, 1/.

* terremoto * sismo /4.6, 4, 2/.

Item 4.2.3.4

* Reformulação /4.7, 2, 3-6/.

Para não-linearidades pouco significativas, o efeito prin

cipal é um aumento das perdas de energia, o que é levado
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em conta adotando-se um coeficiente de amortecimento

maior [4, IO].

* acentuada = significativas /4.7, 2, 6-7/.

* significativamente = substancialmente /4.7, 2, 8/.

Item 4.2.4

* Reformulação /4.7, 3, 1-3/.

Devem ser levados em conta os seguintes efeitos sísmicos

em estruturas longas enterradas (tubulações e dutos en

terrados, revestimento de poços).

* terremoto = sismo /4.7, 3, 5/.

* Reformulação /4.7, 4, 2-3/.

No entanto, podem, também, ser utilizados métodos sirapli

ficados conservadores [4, li].

Item 4.2.5

* Reformulação /4.7, 5, 1-4/.

Deve ser verificada a adequação do espaçamento em juntas

estruturais,entre partes estruturais adjacentes ou entre

prédios adjacentes, levando em conta a necessidade de

uma margem de segurança adequada.

Item 4.3.2

* Reformulação /4.8, 2, 1-2/.

Deve ser investigado o potencial para a perda de capaci

dade de carga do solo, durante ou após um sismo.

* combinadas (,,) /4.8, 2, 10/.

* Neste • Nestes /4.8, 3, 2/.

* também (,,) /4.8, 3, 3/.

* então (,,) /4.8, 3, 5/.
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Item 4.3 .3

* importância (,) / 4 . 9 , 1, 2 / .

* por - de / 4 . 9 , 1, 7 / .

Item 4.3.4

* Reformulação /4.9, 2, 1-8/.

Em partes enterradas de estruturas, deve ser avaliada
a pressão lateral de terra induzida pelo movimento do
terreno. Esta avaliação pode ser feita utilizando pro
cessos como os descritos em 4.3.7.2. Usualmente estes
processos fornecem valores do acréscimo de pressão dinâ
mica induzido pelo sismo; este acréscimo é, então, adi_
cionado ã pressão lateral estática. 0 efeito pode, em
alguns casos, ser significativo dependendo do arranjo da
instalação.

* também C,,l /4.9, 3, 1/.

* aumento = acréscimo /4.9, 3, 2/.

* simplificado (,) /4.9, 3, 3/.

* aumento = acréscimo /4.9, 3, 4/.

Item 4.3.5

* Reformulação /4.9, 4, 1-5/.
/4.10, 1, 1-6/.

Deve ser analisada, adequadamente, a estabilidade de ta
ludes em solo e rocha, naturais e artificiais (p. ex.,
cortes, aterros, diques, barragens). Devem ser realiza
dos ensaios de campo e de laboratório para determinar:
a extensão e distribuição das camadas de solo (ou forma
çoes rochosas para t a ludes em rocha) no interior do talu
de ou adjacentes ou sob o mesmo; a geometria do talude;
as características estáticas e dinâmicas dos solos (ou
rocha); os níveis d'água e as flutuações do lençol freá
tico. Para taludes em rocha, devem, também, ser reunidas
informações sobre a formação de camadas e zonas de fratu
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ra (p. ex., orientação, intemperismo localizado).

* calculando = calculando-se /A.10, 2, 3/.

* Reformulação /4.10, 2, AS/.

Ê utilizado o método convencional das fatias [12].

* superficies de deslizamentos potenciais = superfícies po

tenciais de deslizamentos /A.10, 2, 10-11/.

* Constroe-se = Constrói-se/4.10, 3, 4/.

* A entrada = 0 dado de entrada /4.10, 3, 5/.

* Reformulação /4.11, 2, 1-3/.

Para calcular movimentos potenciais em taludes, podem,

também, ser utilizados métodos baseados no conceito da

aceleração de escoamento [2l].

Item 4.3.6

* Reformulação /4.U, 3, 1-6/

Deve ser avaliado o potencial de liquefação de camadas

de solo granular saturado,por ocasião da ocorrência dos

sismos SBO e SDS. Deve ser demonstrado que exitem mar

gens de segurança adequadas. Se os resultados da avalia

çio indicam que as margens de segurança são deficientes,

devem ser tomadas medidas apropriadas para prevenir a li.

quefação nestas camadas.

* mudança para = substituição com /4.11, 3, 8/.

* assegurar das = garantir as /4.11, 3, 11-12/.

* terremotos = sismos /4.11f 5, 2/.

* numa grande gama de condições = correspondendo a uma

grande variedade de condições /4.11, 5, 2-3/.

* terremoto » sismo /4.11, 5, A/.

* baseia-se em • baseia-se /4.11, 6, 1/.

* calculo das • no cálculo das /4.11, 6, 2/.

* terremoto « sisroo /4.11, 6, 1/.

* estabelecimento • no estabelecimento /4.11, 6, A/,
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* Reformulação /4.11, 6, 6-8/.

Em comparações dos dados de resistência cíclica disponí^

vel com as tensões «estimadas, induzidas pelo si sino de pro

jeto.

* 1.5 » 1,5 /4.12, 1, 4/.

* Reformulação /4.11, 2, 1-5/.

Ha fixação deste valor mínimo, deve ser feita uma anâli^
se racional, do ponto de vista de engenharia, levando em
conta: o critério de falha usado na avaliação da liquefa
ção, o grau de conservadorismo na determinação das carac
terísticas sismológicas do local, e as conseqüências da
liquefação sobre a segurança das estruturas e componen
tes da instalação nuclear.

Item 4.3.7.1

* Reformulação /4.12, 3, 1-7/.

A avaliação da resposta sísmica de um pacote de solo,
no local de uma instalação nuclear, ê necessária para
assegurar que não ocorra a instabilidade da fundação ou
solos circundantes, durante ou apôs o sismo de projeto
postulado. Esta avaliação deve ser feita não só no campo
livre, como também nas adjacências ou sob ãs estruturas
da instalação nuclear. Além disso, deve ser avaliada a
estabilidade das obras de terra (i.e., barragens,
diques, taludes artificiais ou naturais) .

* «umarizam-se - resumem-se /4.12, 3, 7/.

* depósitos = pacotes /4.12, 3, 9/.

* esquematízados nesta apêndice « aqui esquematizados

(4.12, 4, 1/.

* num lugar * num determinado lugar /4.13, 1, 1/.

* completo * complexo /4.13, 1, 2/.

* tratãveis - viáveis /4,13, 1/ 4/.

* Reformulação /4.13, 1, 4-5/.

Atualmente, dispÔe-se de duas técnicas básicas de 00lu
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* de ondas = por meio de ondas /4.13, 1, 6/, /4.13, 1, 7/.

* Reformulação /4.13, 1, 7-10/.

Na prática, as soluções por meio de ondas volumétricas

tem sido utilizadas para avaliar a resposta sísmica de

pacotes de solo e de obras de terra. Os resultados obtî

dos a partir destas soluções tem apresentado coerência

com a resposta sísmica observada de tais pacotes e

obras. Justifica-se o uso destas soluções, com base no

fato de que elas constituem uma aproximação razoável de

engenharia para um problema extremamente complexo e, tam

bem, porque as ondas volumétricas são responsáveis por

uma grande parte da natureza destrutiva dos movimentos

sísmicos.

Item 4.3.7.2

* de = por meio de (TÍTULO!.

* Reformulação /4.13, 2, 1-4/.

As soluções por meio de ondas volumétricas, utilizadas

desde o início de 1900, tem sido modificadas nas duas

últimas décadas, de modo a incorporar, mais corretanen

te, o comportamento tensão-deformação dos solos sob ação

de carregamento cíclico.

* depósitos = pacotes de solo /4.13, 3-1/.

* usina = instalação /4.13, 3, 1/.

* vigas unidimensionais em cisalhamento (?) /4.13,

3, 4/.

* Reformulação /4.13, 3, 4-5/.

Em 4.3.7.2.1, ê apresentado um resumo dos métodos de

solução nos quais o pacote de solo ê representado por

meio de vigas em cisalhamento.

* Reformulação /4.13, 4, 1-5/,

/4.14, 1, 1-3/.

Pacotes de solo que apresentem formas geométricas bastan
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te diferentes daquelas acima consideradas (p. ex., lind
tes de rochas subjacentes com inclinações significai
vas) não podem ser tratados como camadas semi-infinitas.
Neste caso tem que ser levados em conta os efeitos bi-
ou tri-dimensionais. Os efeitos bi- ou tri-dimensionais
tem que ser, também, considerados para pacotes de solo
adjacentes às estruturas da instalação e para obras de
terra; os métodos de solução para estes casos são resumi_
dos em 4.3.7.2.2.

Item 4.3.7.2.1

* Reformulação /4.14, 2, 1-4/.

A resposta sísmica de um pacote de solo, representado
por meio de vigas em cisalhamento, pode ser calculada
por vários processos. Estes processos tem que ser capa
zes de levar em conta o comportamento não-linear dos so
los sob ação de carregamento cíclico.

* muito moles - pouco resistentes (?) /4.14, 3, 1/.

* ou (OMITIR) /4.14, 3, 5/.

* trabalhada - elaborada /4.14, 3, 15/.

* a saída final pode ser transformada = o resultado fî

nal pode ser transformado /4.14, 3, 16/.

* na prática (,,) /4.14, 3, 20/.

* usinas « instalações (?) /4.14, 3, 20/.

* ou no domínio = no domínio /4.15, 1, 4/.

* Reformulação /4.15, 2, 2-3/.

Quando forem utilizados os métodos iii e iv, para inter
pretação dos resultados deve ser feita uma análise cuida

' dosa, do ponto de vista de engenharia.

* particulares • especiais /4.15, 3, IA

* a entrada * o dado de entrada /4.15, 3, 1*2/.

* que representa a camada semi-infinita (,,) /4.15, 3, 3/.

* material tipo rocha « material semelhante /4.15, 3, 5/.
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* depósito « pacote de solo /4.15, 3, 11/.

* então (,,) /4.15, 3, 12/.

* a característica = esta característica /4.15, 3, 12/.

* depósito = pacote de solo /4.15, 3, 13/.

* então (,,) /4.15, 3, 13/.

* entrada = dado de entrada /4.15, 3, 14/.

Item 4.3.7.2.2

* depósitos * pacotes /4.15, 4, 2/.

* também (,,) /4.15, 4, 9/.

* a (OMITIR) /4.16, 1, 3/.

Item 4.3.7.2.3

* de = por meio de (TlTULOl.

* Reformulação /4.16, 2, 1-5/.

Há muito tempo, as soluções por meio de ondas de superf£

cie vem sendo utilizadas em avaliações sismológicas e

também para avaliação da natureza dos movimentos do ter

reno em pacotes de solo [37, 40]; entretanto, na prát:L

ca, estas soluções não são utilizadas. Estão em desenvol

vimentos estudos e investigações sobre aplicações destas

soluções.

Item 4.4

* da » de /4.17, 1, 2/.

* Basicamente (,) /4.17, 1, 2/.

» Reformulação /4.17, 2, 6-8/.

A partir dessas funções de impedância são obtidos molas

e amortecedores equivalentes os quais são incorporados

no modelo estrutural.

* por • por meio de /4.17, 2, 12/.
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Item 4 .5 .1

* da aceleração = de aceleração /4.19, 1, 4/.

* Reformulação /4.19, 3, 1-2/.

Para o cálculo dos espectros de resposta de pavimento po

dem ser usados métodos simplificados.

* no entanto (,,) /4.19, 3, 3/.

* Reformulação /4.19, 4, 1-2/.

Para a geração do espectro de resposta podem, também,
ser utilizados os métodos estocâsticos [69, 70, 7l].

* fracamente - pouco /4.9, 4, 3/.

Item 4.5.1.2

* de Métodos de Espectro de Resposta do = dos Métodos de

Espectro de Resposta de (TlTULO)

* calculado (,) /4.19, 5, 3/.

Item 4.5.1.3

* movimento do terreno - movimento de projeto do terreno

/4.20, 3, 2/.

* Reformulação /4.20, 4, 1-9/.

Na análise de componentes elétricos e mecânicos, utiU
zando o espectro de resposta de projeto de pavimento, de
ve ser levada em conta a incerteza dos dados de entrada
relativos âs características dos materiais e das estrutu
ras. Isto é conseguido por meio de alargamento do pico
do espectro de resposta. Um efeito semelhante de incerte
za deve ser considerado na análise em que se utiliza o
histórico de movimento do pavimento em lugar do espectro
de resposta; neste caso é feita uma alteração da escala
de tempo para definir o histórico de movimento [l, 73].

Deve ser avaliada a flexibilidade ou rigidez de "bands"
(amarrações?), tês, molas suspensas (suspensor de mo
Ias?), e "snubbers" (amortecedores?) hidráulicos e me ca
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nicos.

* molas suspensas s suspensores de molas (?) /4.21, 2, 2-

3).

* através o seu intervalo de percurso = através do seu

percurso /4.21, 2, 5/.

* snubbers * amortecedores (?) /4.21, 2, 8/, /4.21, 2, 9/.

* da resposta = de resposta /4.21, 2, 13/.

Item 4.5.2.2

* Reformulação /4.21, 3, 1-2/.

Devem ser utilizados métodos de análise dinâmica, exceto

- quando especificados em 4.5.2.3.
* No entanto quando B No entanto, quando as /4.21, 3, 2/.

Item 4.5.2.3

* conseqüentemente C,,\ /4.22, 1, 5/.

* também (,,) /4.22, 1, 7/.

* restrições sísmicas » vínculos sísmicos /4.22, 1, 6/.

* Neste caso (,) /4.22, 2, 8/.

* Observação 17 /4.22, 2, 3-8/.

Foi omitido o seguinte trecho da referência | 3 |, que

faz parte de (i):

Isto pode ser feito modelando-se cada lance de tubulação
como uma viga separada, de forma própria, e especifican
do, conservadoramente,as condições de contorno escolhi

das;

* calcula-se « faz-se /4.22, 2, 9/.

* Reformulação /4.23, 1, 6-13/.

Tipicamente tem sido utilizados coeficientes de seguran
ça da ordem de 1,5 [l]. No entanto podem ser utilizados
coeficientes menores para uma dada configuração de tubu
laçao, desde que seja mostrado que estes coeficientes me
nores proporcionam respostas conservadoras em comparação
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con os resultados de una análise dinâmica. Para un siste
na de tubulação» modelado separadamente,deve ser apresen
tada a justificativa do modelo dinâmico com relação as
dimensões e condições de contorno.

* Reformulação /4.23, 2, 1-2/.

Ten sido utilizada uma variação do segundo método em com

binação com o primeiro.

* Reformulação /4.23, 2, 5-6/.

Esta aceleração é majorada, também, por um coeficiente

de segurança apropriado, o qual é, também, tipicamente

igual a 1,5.

Item 4.5.2.4

* Reformulação /4.23, 3, 1-2/.

As tensões calculadas podem ser um resultado direto da

análise dinâmica.

Item 4.5.3.1

* partes • itens (?) /4.23, 4, 1/.

* o item propriamente « o próprio item /4.24, 1, 1-2/.

* Observação 16 /4.24, 1, 6/.

Somente "uma" ligação?

* restringindo a massa (,,) /4.24, 2, 3/.

* Reformulação /4.24, 2, 4-5/.

É permitido mais do que um grau de liberdade.

* ao mesmo tipo de itens « aos mesmos tipos de 4tens

/4.24, 2, 7-8/.

* porticos « pórticos /4.24, 3, 3/.

* gabinetes - cubículos /4.24, 3, 4/.

* Observação 19 /4.24, 3, 6/.

Em (iii) tem-»e o seguinte trecho "... e trocadores de
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calor e pode ser expresso como um sistema uni-dintensio
nal". Já a versão original em inglês |3|, apresenta a se
guinte versão: "... e trocadores de calor e podem ser ex
pressos como um elemento finito, continuo ou uni-dimen
sional, num espaço de duas ou três dimensões".

* consistentes = consistente /4.24, 3, 10/.

* fora da diagonal principal (,,) /4.24, 3, 10-11/.

* matrizes de rigidez elementares = matrizes elementares
de rigidez ou flexibilidade (?) /4.24, 3, 11-12/.

* meios - meio /4.25, 1, 7/.

* gabinetes = cubículos /4.25, 1, 7/.

» Observação 20 /4.25, 1, 12/.

A tradução para "lobar" não seria lobular?

* ma (OMITIR) /4.25, 2, 3/.

Item 4.5.3.2

* Reformulação /4.25, 2, 1-3/.

Podem ser aplicados os métodos de analise dinâmica indî
cados em 4.2.3 ou os métodos simplificados de 4.5.2.3,
conforme o caso que estiver sendo analisado.

Item 4.5.3.3

* Reformulação /4.25, 4, 1-6/.

Deve ser avaliado o comportamento daqueles componentes
incluídos na Categoria 1, sob a ação dos movimentos do
terreno correspondentes ao SBO e SDS.

* por « por meio /4.25, 4, 3/.

* Reformulação /4.25, 4, 4-6/.

Deve ser verificada a capacidade funcional destes itens

por meio de testes de vibração.

* Reformulação /4.26, 1, 3-4/.

é menor, com uma margem de segurança adequada, do que o

dado de entrada usado no teste.
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* Observação 21

Era /4.26, 1, 7/ é feita citação de uma "outra seção" sem

referência específica para localização.

* Reformulação /4.26, 1, 7-9/.

Para avaliar berços (bandejas?) de cabos e condutos, em

geral,são utilizados métodos de análise simplificados

como aqueles indicados em 4.5.2.3.

Item 4.5.4

* Reformulação /4.26, 2, 1-8/.

Em tanques, piscinas e bacias podem ocorrer oscilações

de líquidos provocadas por si sírios.

Estes efeitos, bem COIPC seus reflexos, na estrutura do
vaso de contenção e em estruturas submersas devem ser
considerados. Para a análise dos efeitos sobre as estru
turas pode ser utilizado o método de análise apresentado
em [79]. Os efeitos citados podem envolver a redução da
capacidade funcional Ip. ex.: perda de eficiência de
blindagem de piscinas de combustível, perturbação nos si
nais de instrumentos).

Item 4.6

* implicações « orientações (TÍTULO).

* Reformulação /4.27, 1, 1-2/.

Inicialmente deve ser elaborado um arranjo preliminar
dos prédios principais da instalação nuclear.

* atingir * chegar-se â /4.27, 1, 3/.

* terremotos » sxsmos /4.27, 1, 6/.

Item 4.6.1.1

* Terremotos - Sismos (TlTULO).

* Fundamentalmente • Basicamente /4.27, 3, 1/.



NÜCLEttRAS/CDTNNOTA TÉCNICA KÜCWBRte/Cinii 4 0 / 6 3

* são baixo = tão baixo /A.27, 3, 3 / .

* uma (OMITIR) / 4 . 2 7 , 3 , 4 / .

* tâ próximo = tão próximo /A.21, 3, 8/.

* Reformulação /4.28, 1, 1-5/.

Para reduzir movimentos diferenciais indesejáveis de es

truturas, deve-se procurar, na medida em que for pratica

vel, conectar estas estruturas por meio de fundações mo

nolíticas. Na locação da instalação deve-se evitar que,

sob a fundação, haja diferenças significativas nas pro

priedades do solo.

* Se sapatas de espalhamento são usadas = Se forem usadas

sapatas /4.28, 1, 5-6/.

Item 4.6.1.3

* Arranjo do Equipamento = Arranjo dos Equipamentos de Pro

cesso (TITULO).

Item 4.6.2,1

* Terremotos = Sisrnos (TlTÜLO) .

* Reformulação /4.28, 3, 1-3/.

A experiência indica que, no projeto e revisão de proje

to de estruturas, deve ser dada particular atenção aos

seguintes pontos:

* Reformulação /4.28, 3, 6-9/.

(p. ex.: deve-se evitar ter parte da fundação de um pré

dio apoiada sobre estacas e parte em fundação direta).

* apêndices * acessórios (?) /4.29, 1, 5/.

* principalmente forças cortantes * especialmente com rela

ção â forças cortantes.

* Reformulação /4.29, 1, 10-13/.

A necessidade de assegurar dutilidade suficiente e evî

tar ruptura brusca por cisalhamento ou compressão, p.

ex.: assegurando que há armadura suficiente, em particu



NOTA TÉCNICA 470/84 41/63

lar com relação ao cintamento nos pilares.

* ao longo da linha de barras = ao longo do contorno das

barras /4.29, 1, 16/.

* Reformulação /4.29, 1, 19-20/.

O detalhamento correto de conexões entre os elementos es

truturais (p. ex.: devem ser evitados comprimentos de

ancoragem curtos ou quantidade inadequada de armadura

transversal).

* do terremoto = de sismos /4.29, 1, 23/.

* são = forem /4.29, 1, 24/.

* Reformulação /4.29, 1, 22-27/.

Consideração plena deve ser dada ao efeito de elementos

não-estruturais, como por exemplo o efeito de paredes dî

visõrias sobre elementos estruturais. Algumas vezes tem

sido observadas fissuras nas ligações de vigas e colu

nas, como resultado de forças no plano da parede diviso

ria.

* particularmente (,,) /4.29, 1, 27/.

* resistir = resistir ã /4.30, 1, 2/.

Item 4.6.2.2

* Reformulação /4.30, 2, 1-2/.

Na implementação do projeto sísmico de estruturas devem

ser levados em conta as seguintes recomendações:

* Reformulação /4.30, 2, 3-7/.

Soldas em estruturas de aço importantes para a seguran

ça, que sejam particularmente solicitadas por cargas

sísmicas, devem ser fabricadas com um alto padrão e sub

metidas a um rigoroso processo de controle da qualidade.

* Reformulação /4.30, 2, 8-13/.

A rigidez de um vaso de contenção é, em alguns casos,
muito maior do que a das estruturas circundantes de con
creto armado; neste caso, se eles são acoplados, ou pu
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derem interagir, as cargas sísmicas das estruturas de
concreto podem ser transferidas para o vaso de conten
çao. Devem ser avaliados os efeitos desta transferência.

Item 4.6.3

* em terremotos - a partir de sismos /4.30, 3, 1/.

* como barragens = tais como barragens /4.30, 3, 2/.

* Reformulação /4.30, 3, 4-5/, /4.31, 1, 1-4/.

No entanto, quando se avalia o comportamento estático ê
necessária uma maior atenção â geometria da obra de ter
ra. Em muitos casos, com uma mudança do tipo de solo,
com aumento das exigências de compactação, ou com ambos,
pode-se obter uma melhoria do comportamento sísmico.

Item 4.6.4

* terremotos = sismos /4.31, 2, 1/.

Item 4.6.4.1

* Reformulação /4.31, 3, 2-11/.

No projeto destes apoios devem ser tomados cuidados para
assegurar que todas as juntas (conexões?! sejam projeta
das para se comportarem de acordo com as hipóteses feî
tas na análise de apoio, e que transmitam a totalidade
das cargas que atuam nas peças conectadas. Em particu
lar, se forem utilizados apoios integrais, eles deverão
ser projetados e fabrirados de modo a minimizar o risco
de que uma falha (ruptura?) ou trinca inesperada, inicia
da no elemento de apoio, se propage para partes funcio
nais, COMO a casca pressurizada ou a tubulação primária.

* Reformulação /4.31, 3, 12-19/.

Devem ser tomados cuidados no projeto de dispositivos de
ancoragem de equipamentos, p. ex.:.o possível uso de pa
rafusos em forma de gancho ou parafusos de placas de an-
coragem para assegurar que todas as forças e momentos po
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tenciais sejam totalmente avaliados e que os materiais

de ancoragem sejam adequados para esta finalidade.

Item 4.6.4.2

* a = â (TITULO), /4.32, 1, 2/.

* falhas = rupturas (?) /4.32, 1, 3/.

* como = tais como /4.32, 1, 4/.

* núcleo (,) /4.32, 1, 5/.

* particular (,) /4.32, 1, 7/.

* contraventados = contraventadas /4.32, 1, 8/.

* mesma do = do próprio /4.32, 1/ 13/.

* são tornados = se tornam /4.32, 1, 15/.

* a função - atenção /4.32, 1, 16/.

* improtante = importante /4.32, 1, 21/.

* equipamentos como = equipamentos, tais como /4.32, 1,

22/.

* aprtes = partes /4.32, 1, 23/.

* Reformulação /4.32, 1, 25-29/.

Em alguns casos, quando a resposta do equipamento, embo

ra significativa, não puder ser reduzida, praticamente,

por outros meios, pode-se aumentar o amortecimento do

sistema, procedendo-se â modificações adequadas de proje

to, como por exemplo utilizando amortecedores.

* Reformulação /4.33, 1, 1-5/.

De modo a conciliar, restrições para tubulações e equipa

mentos durante a ação de sismos e, ao mesmo tempo, liber

dade dos mesmos para a ação das deformações térmicas, em

instalações nucleares são largamente utilizados os

snubbers (amortecedores) hidráulicos ou mecânicos.

* particular • especial /4.33, 1, 7/.

* Reformulação /4.33, 1, 7-10/.

p. ex.: a durabilidade dos materiais sob ação de radia
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çio, temperatura, umidade ambiental e o envelhecimento

de componentes tais como"seal gaskets"(gaxetas de veda

çio? |10|).

* particular atenção = atenção especial /4.33f 1, 11/.

Item 4.6.4.3

* terremotos = sismos /4.33, 2, 4/.

Item 4.6.4.4

* Sísmica « Sísmico (TITULO).

Item 4.6.5

* Reformulação /4.34, 1, 1-7/.

Os movimentos verticais produzidos por um sismo tem o

efeito de aumentar e diminuir, ciclicamente, as cargas

verticais nas estruturas. Podem, tanbém, ser atingidas

condições criticas quando é diminuída a carga para aque

Ias estruturas ou parte de equipamentos cuja estabilida

de dependa de efeitos de atrito ou de confinamento (p.

ex., partes de equipamento não ancoradas, elementos es

truturais verticais de concreto armado).

Item 4.7

* Ensaios « Teste (TlTüLO).

Item 4.7.1

* Reformulação /4,35, 1, 1-4/. ,

Muitas vezes, por meio de análise não é possível demons

trar, com um grau de confiabilidade razoável, a integri^

dade ou capacidade funcional de um determinado item.

Quando isto acontece, pode ser necessária a realização

de teste sísmico para demonstrar (ou servir como dado wd

xiliar) a integridade ou capacidade funcional do item
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correspondente.

* Ensaios = Testes /4.35, 3, 1/.

* no item em si = no próprio item ou /4.35, 3, 1/.

* Reformulação /4.35, 3, 3-6/.

Entretanto, para fins de qualificação deverá ser testa

do o próprio equipamento ou um modelo em escala 1:1;

não havendo outra alternativa prática, pode permitir-se

a utilização, cuidadosa, de ura modelo em escala reduzi

da.

* ensaios = testes /4.35, 3, 6/.

* depois do terremoto = após o sismo /4.35, 3, 8/.

* ensaios = testes /4.35, 3, 9/.

Item 4.7.2

* ensaio = teste /4.35, 4, 1/.

* terremoto = sismo /4.35, 4, 4/.

* deve ser verificada = tiver que ser demonstrada /4.36,

1, 3-4/.

* Reformulação /4.36, 2, 1-4/.

A filosofia do procedimento de teste é submeter o dispo

sitivo ã condições de teste, conservadoramente obtidas,

de modo a que os efeitos sejam, pelo menos, tão severos

quanto aqueles das condições de projeto.

* ensaios = testes /4.36, 3, 1/, /4.36, 3, 2/, /4.36, 3,

4/.

* conveniente (,) /4.36, 3, 4/.

* terremoto s sismo /4.36, 3, 5/.

* derivados dos ensaios iniciais nos = obtidos a partir

dos testes iniciais dos /4.36, 3, 5-6/.

* ensaio * teste /4.36, 4, 1/.

* deteriorizaçlo « deterioração /4.36, 4, 3/.

* de outra maneira (OMITIR) /4.36, 4, 3/.
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* a operação = operação /4.36, 4, 6/.

* Reformulação /4.36, 5, 1-2/.

Os testes podem ser utilizados,também,para verificação

do cálculo ou para garantir a validade de um modelo ana

litico.

Iteir 4.7.3

* Ensaios = Testes (TÍTULO).

* Reformulação /4.36, 6, 1-5/, /4.37, 1, 1/.

Podem ser utilizados testes, em escala 1:1, de equipamen

tos ou tubulações e de seus componentes associados e,

com certa restrição, de estruturas,com a finalidade de:

verificar cálculos, de validar modelos analíticos utili^

zados, ou mais diretamente, de verificar a integridade

e, quando necessário, a capacidade funcional de equipa

roentos e estruturas sob a ação de sismos.

* ensaio = teste /4.37, 2, 1/.

* construção C,) /4.37, 2, 2/.

Item 4.7.3.1

* Ensaios = Testes (TITULO).

Item 4.7.3.1.1

* Ensaios = Testes (TITULO).

* Reformulação /4.37, 3, 1-5/.

Geralmente as freqüências naturais e outras caracterís

ticas vibratórias de componentes podem ser aferidas por

meio de um teste preliminar, durante o qual são monitora

dos todos os parâmetros-resposta de interesse (p. ex.,

deslocamentos, sinais elétricos). Para este teste pode

ser utilizada uma excitação harmônica.
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Item 4.7.3.1.2

* Reformulação /4.37, 4, 1-8/.

Para o ensaio de qualificação de sistemas rígidos, pode

ser uma usada uma excitação senoidal, com freqüência si£

nificativamente menor do que a primeira freqüência natu

ral do sistema, e tendo a aceleração máxima e o número

de ciclos requeridos. Sistemas rígidos são aqueles cuja

freqüência natural mais baixa ê maior do que a freqüên

cia pára a qual a aceleração do espectro de resposta é

bastante próxima do valor máximo corrrespondente de ace

leração do solo ou do pavimento.

* não menor = maior /4.37, 5, 3-4/.

* ensaios = testes /4.38, 1, 2/.

* com movimento = com movimentos senoiâais /4.38, 1, 3/.

* ensaios * testes /4.38, 2, 1/.

* não menor = maior /4.38, 2, 3/.

* Reformulação /4.38, 2, 4-6/.

Para superar deficiências de simulação, decorrentes de

peculiaridades de um único histórico de movimento, poder,

ser utilizados vários e diferentes históricos de movinen

to.

* Reformulação /4.38, 3, 1-2/.

Se for utilizado um movimento estocástico como dado ds

entrada, devem ser seguidas recomendações detalhadas

* antecipada = prevista /4.38, 3, 3/.

* terremoto » sismo /4.38, 3, 4/.

* pôs-choques * réplicas /4.38, 3, 4/.

* usualmente (,) /4.38, 3, 5/.

* da performance « de realização /4.38, 3, 6/.

* a aplicação « ã aplicação /4.38, 4, 3/.

* deve - deva /4.38, 5, 1/.
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* ensaio = teste /4.38, 5, 2/.

* terremoto = sismo /4.38, 5, 2/.

* Reformulação /4.38, 5, 3-4/.

... quando se aplica uma das seguintes condições:

* verificação = revisão do projeto /4.39, 1, 1/.

* ensaios exploratórios = testes exploratórios do componen

te /4.39, 1, 2/.

* ensaios = testes /4.39, 1, 6/.

* maneira = modo /4.39, 1, 7/.

Item 4.7.3.2

* Ensaios « Testes (TÍTULO).

* ensaios = testes /4.39, 2, 2/.

* usinas nucleares = instalações nucleares (?) /4.39, 2,

3/.

* material = natural /4.39, 3, 2/.

* terremoto = sismo /4.39, 3, 2/.

* possivelmente verificada = geralmente verificados /4.39,

3, 7/.

Item 4.7.4

* Ensaios = Testes (TÍTULO).

* Reformulação /4.39, A, 1-5/.

Para estruturas ou equipamentos que sejam grande demais

para serem testados em escala 1:1, podem ser realizados

testes com modelos para verificação de modelos anallti_

cos ou, nos casos em que não há alternativa prática, pa

ra qualificar diretamente o sistema.

* ensaios = testes /4.40, 1, 2/.

* na » em /4.40, 1, 5/.

* escalonados * ajustados C?) /4.40, 1, 13/.
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* Reformulação /4.40, 1, 14-16/.

Quando possível, deve ser verificada a representativida

de do modelo por meio de testes de vibração do componen

te, preferivelmente depois de instalação.

Item 4.8.1

* Presentemente = Atualmente (?) /4.41, 1, 1/.

* terremoto = sismo /4.41, 1, 3 / .

* põs-terrmoto = põs-sismo /4.41, 1, 4/.

* terremotos = sismos /4.41, 1, 6/.

* maneira = modo /A.Al, 1, 6/.

* Reformulação /4.41, 1, 7-10/

A terceira razão, particularmente em regiões de alta sis>

micidade, é a necessidade de se dotar, a instalação, de

sensores de movimentos fortes para acionar alarmes e, em

alguns países, para desligar o reator.

Item 4.8.2

* pós-terrmoto = pôs-sismo (TlTULO).

* Reformulação /4.41, 2, 1-4/.

A quantidade de instrumentação a ser instalada deve ser

função do grau de atividade e da severidade sísmicos da

área. Como orientação, para áreas de sismicidade modera

da a alta, pode ser utilizada a seguinte instrumentação.

* sensor = tri-axial = registrador tri-axial (?) /4.41, 2,

5/.

* forte movimento = movimento forte /A.Al, 2, 5/.

* de = em /4.41, 2, 6/.

* Sensores tri-axiais = Registradores tri-axiais (?) /4.41,

2, 8/.

* terremoto » sismo /A.Al, 2, 14/.

* Sensores tri-axiais = Registradores tri-axiais /4.42, 1,
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* forte movimento = movimento forte /4.42, 1, 1/.

* maneira = modo /4.42, 1, 3/.

* Sensores tri-axiais = Dispositivos para registro de movi

mentos fortes /4.42, 2, 2/.

* forte movimento - movimento forte /4.42, 2, 2/.

* Reformulação /4.42, 2, 6-12/.

Embora se reconheça que, no passado, teve-se dificuldade

em se dispor de dispositivos de medida confiáveis e que

pudessem resistir, continuamente, â condições ambientais

severas e que pudessem permitir manutenção freqüente em

certas partas da instalação, não se deve prescindir da

utilização extensiva de tais dispositivos.

* do = de /4.42, 2, 3/.

Item 4.8.3

* de » para (TÍTULO).

* Reformulação /4.42, 4, 2-5/.

Com esta finalidade pode ser instalada instrumentação do

tipo descrito em 4.8.2, mas possivelmente com uma faixa

dinâmica mais larga e com um nível de disparo mais baî

xo.

Item 4.8.4

* Põs-Terremoto « Põs-Sismo / 4 . 4 3 , 1, 1 / .

* Reformulação /4 .43 , 1, 1-3/.

Apôs um sismo devem ser avaliados todos os dados relêvan

tes da instrumentação sísmica, para determinar o nível

de severidade sísmica.

Item 5.1

* sismo « sismos /5.1, 1, 1/*

* básicos « básico /5.1, 2, 3/.
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Item 6 .1

* Reformulação /l, 2, 1-3/.

A utilização das estruturas não devera ficar prejudica

da apôs varias ocorrências de sismos com intensidade cor

respondente àquela do sismo básico de operação (SBO).

* os ensaios = ensaios /l, 4, 2/.

Item 6.2

* então (OMITIR) /l, 1, 3/.

Item 6.4.2

* incluindo = que incluan /3, 3, 2/.

Ite.a 6.4.3

* a solicitações - à solicitações /3, 5, 1/.

* Reformulação /3, 6, 4-6/.

No caso de peças com esbeltez >. > 70 deverá ser inclu£

da, no cálculo dinâmico, a influência das deformações de

vidas ao carregamento estático.

* máxima tensão de cálculo = tensão de cálculo máxima /4,

2, 1-2/.

Item 6.5.1

* Reformulação /4, 3, 1-4/.

Quando o carregamento é predominantemente estático, as

estruturas devem ser dimensionadas de acordo com as nor

mas aplicáveis, respeitadas as alterações mencionadas a

seguir:

Item 6.5.2

* incluindo • que incluam /4, 6, 4-5/.
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* com escorregamento possível * com possibilidade de escor

regamento /5, 2, 1/.

Item 6.5.3

* incluindo = que incluam /5, 3, 1/.

Item 6.5.4

* utilizadas = consideradas (TlTULO).

* em 25% - de 25% /5, 5, 5/.

* ê necessário = será necessário /5, 5, 7/.

Item 6.6.2.1

* Reformulação /7, 6, 2-4/, /7, 7, 2-4/.

Se a força normal atuante tiver sentido favorável, para

dimensionamento ela deverá ser multiplicada por 0,9.

Item 6.6.3

* uma (OMITIR! /8, 1, 3/.

Capítulo 7

Item 7.1.2

* Observação 22 /12, 2, 1/.

O item 6.3, mencionado ê também da norma NB-1/78?

* Observação 23 /12, 5, 3/.

Na mesma página são citados "item 6.3" e f-«çfo 6.3".

* uma (OMITIR) /.13, 1, 7/.

Item 7.1.3

* Reformulação /13, 5, 1-4/.

As normas de cálculo pressupõe, no caso c solicitações
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sísmicas, que a estrutura tenha uma capacidade suficien

te de absorver energia, o que poderá ser obtido, por

exemplo, utilizando-se as seguintes disposições constru

tivas da armadura.

* liver = livre /14, 1, 31/.

* não estacas = não se aplica à estacas (?) /15, 1, 1/.

* exigências = exigências /15, 1, 2/.

Item 7.2

* peças ~ peças de (TÍTULO).

* Reformulação /15, 2, 1-3/.

Todas as peças de estruturas metálicas devem ser dimen

sionadas de modo que seja possível a ocorrência de defor

mações plásticas.

Item 7.3

* Nas construções (,) /15, 5, 1/.

* utilizada, com = utilizada com /15, 5, 1/.

* Reformulação /15, 5, 4-6/.

Em caso contrário, deverá ser analisada a colaboração da

alvenaria no enrijecimento, admitindo-se, ainda, o cola£

so de um ou de vários painéis de fechamento.

Apêndice 1

Area de Interesse

* Observação 24

Levantamos a dúvida se, nes"sa Area, devem ser efetuados

somente levantamentos sismográficos de "microatividade"

com a finalidade de definir a potencialidade de falhas

existentes serem ativas ou nao. Transcrevemos, a seguir,

o requisito n9 (2), extraído da referência | 2 1/

nos levantou esta duvida.
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"(2) Macro-seismicity instrumentally determined with

records of sufficiente precision to demonstrate a direct

relationship with the fault".

Atenuação

* magnitude = amplitude /Al.l, 2, 2/.

Condições de Acidente

* que são (OMITIR) /Al.l, 3, 2/.

* infreqüentemente esperados (,,) /Al.l, 3, 2/.

Dados Macrossismicos

* do sismo = de sismos /Al.l, 5, 1/.

* no qual (,,) /Al.l, 5, 3/.

* Observação 25

Relatados somente por pessoas?

Comparar com o trecho em inglês apresentado na Observa

ção 24.

Embasamento

* Reformulação /Al.l, 6, 1-3/.

Formação geológica,bem consolidada,que pode ser conside

rada homogênea em relação a resposta e transmissão de

ondas sísmicas.

Epicentro

* Reformulação /Al.l, 1, 2/.

6 a projeção vertical do foco de um sismo na superfície

da Terra.

Acelerograma

* acelerômetro « acelerõgrafo /Al.2, 2, 1/.

Acelerômetro

* Reformulação /Al.2, 3, 1-2/.
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£ a parte sensora de um sismôgrafo (acelerõgrafo) que de

tecta a aceleração das partículas no local de registro.

Agência Reguladora

* Reguladora = Regulamentadora (TÍTULO).

* regular = regulamentar /Al.2, 4, 3/.

Amplificação do Solo

* Observação 26

Uma coluna estratigráfica pode abranger, inclusive, o

embasamento rochoso. No caso em que a primeira camada da

coluna já fosse rocha, não haveria problemas de amplify

cação.

* pela coluna estratigráfica = pelo pacote de solo /Al.2,

5, 3/.

* da coluna estratigráfica = do pacote de solo /Al.2, 5,

7/.

Amortecimento

* Observação 27

A definição apresentada e muito específica. Apresentamos

a seguir uma nova versão.

* Reformulação /Al.2, 6, 1-3/.

É a diminuição da amplitude de vibração de um corpo ou

sistema devida a dissipação de energia | 5 |.

Espectro de Resposta

* da resposta máxima - das respostas máximas /Al.3, 2, 1/.

, * conhecidos (,) /Al.3, 2, 4/.

Espectro de Resposta de Pavimento

* numa dada elevação (,,) /Al.3, 4, 2/.

Estados Operacionais

* Estudos = Estados (TlTULO).
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* Antecipadas = Previstas /Al.3, 6, 2/.

Estrutura Sismicamente Ativa

* Reformulação /Al.3, 7, 1-5/.

Uma estrutura ou uma falha que apresente um nível de

sismicidade que indique que há atividade significativa e

coerente na falha ou estrutura em questão, independente

mente de se poder ou não demonstrar que há movimentos

geológicos recentes na superfície da Terra.

Estrutura Tectõnica

* característica = feição /Al.4, 1, 1/.

Estrato de Apoio

* suficiente capacidade portante - capacidade portante su

ficiente Al.4, 2, 1-2/.

Falha Capaz

* Reformulação /Al.4, 4, 1-2/.

£ uma falha ativa que apresenta características eviden

tec de que ela pode provocar deslocamentos na superfície

do terreno ou perto da mesma.

Falhamento de Superfície

* ou abaixo da superfície = superfície ou sob a mesma /A.

1.4, 7, 2-3/.

Itens Importantes para a Segurança

* usina * instalação nuclear /Al.5, 3, 3/.

* antecipadas = previstas /Al.5, 3, 6/.

Limites Operacionais e Condições

* Limites Operacionais e Condições - Limites e Condições

Operacionais (TÍTULO).

* Reguladora « Regulamentadora /Al.5, 4, 3/.
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* usina = instalação /Al.5, A, A/.

Local de Interesse

* sob esse = do terreno no /Al.5, 5, 6/.

Localização

* usina = instalação /Al.5, 6, 2/.

Movimento do Solo no Campo Livre

* terremoto = sismo /Al.6, 3, 2/.

Ocorrências Operacionais Antecipadas

* Antecipadas = Previstas (TlTULO).

* usina = instalação nuclear (Al.6, 4, 4/.

* de projeto apropriadas = apropriadas de projeto /Al.6,

4, 4/.

* nem = e nem /Al.6, 4, 6/.

Operação Normal

* Reformulação /Al.6, 5, 1-4/.

Operação de uma usina nuclear (instalação nuclear?) den

tro dos limites e condições operacionais, incluindo des

ligamento (total?) operação à potência, desligamento

(temporário?), partida, manutenção, teste e recarregamen

to de combustível.

Organização Operadora

* Reguladora = Regulamentadora /Al.6, 6, 2/.

Propriedades Dinâmicas do Solo «

* âs condições = â ação /Al.6, 1, 2/.

Região de Interesse

* ser « estar /Al.7, 1, 4/.
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Segurança

* imprevistos = danos /Al.7, 3, 1/.

Sismo Básico de Operação

* Reformulação /Al.7, 4, 1-10/.

Ê o sismo que se espera que possa afetar o local de inte

resse da instalação nuclear durante a vida útil da

ma. Ele é obtido a partir de estudos geológicos e sis

molõgicos, em níveis regional e local, e das caracterís

tícas específicas locais do terreno. O movimento vibratô

rio do terreno, no local de interesse, correspondente â

este sismo, é utilizado como dado de entrada para o pro

jeto, visando garantia de continuidade de funcionamento,

de itens da instalação necessários para operação cont^

nua da mesma, sem que haja risco para a saúde e seguran

ça dos trabalhadores e do publico em geral. A operação

da instalação poderá ser afetada temporariamente sob a

ação deste sismo.

Sismo de Desligamento Seguro

* Reformulação /Al.7, 5, 1-9/.

Ê o sismo que produz, ou que produziria, o movimento vî

bratõrio máximo do terreno no local de interesse da ins

talação nuclear. Ele é obtido a partir de estudos geolõ

gicos e sicmolõgicos, em níveis regional e local, e das

características específicas locais do terreno. Ele é utî

lizado para o projeto de estruturas, sistemas e componen

tes necessários â proteção da saúde e segurança do públi,

co. Sob a ação deste sismo o sistema de segurança da ins

talação tem que operar satisfatoriamente, mesmo que a

finalidade da instalação seja permanentemente comprometa

da.

Apêndice 2

Item 1

* dos solos • do terreno /A2.1, 1/ 3/.
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Item 2

* friccional = por atrito /A2.1, 3, 3/.

* da relação para o = do /A2.1, 4, 2-3/.

* usina nuclear = instalação nuclear (?) /A2.1, 4, 3-4/.

* Reformulação /A2.2, 1, 2-4/.

Na análise, podem ser utilizados resultados de ensaios

apropriados para avaliar coeficientes de amortecimento

para itens específicos.

Item 3

* Reformulação /A2.2, 2, 1-2/.

Sob condições de carregamento cíclico, os solos apresen

tam um comportamento não-linear bastante pronunciado.

* depósitos de solo = pacotes de sole /Kl.2, 2, 4/.

* Reformulação /A2.2, 2, 5-9/.

Em [8] são apresentados nétocos para medir os módulos

(incluindo procedimentos de car.po e de laboratório) e o

amortecimento (procedimentos de laboratório) dos solos,

e ainda a faixa limite de valores cessas características

para vários tipos de solos.

* usina nuclear = instalação nuclear (?) /A2.2, 3, 1/.

* Reformulação /i.2.2, 3, 1-6/.

Em cada local específico de ur.a instalação nuclear, é

necessária a realização de um certo número de medidas

de campo e de ensaios cíclicos de laboratórios, em

amostras representativas do solo, com a finalidade de

obter-se a variação dos módulos e amortecimento em fun

ção do nível de deformação do solo. Como exemplo dessas

medidas tem-se,em particular, as medidas geofísicas de

ondas de císalhamento; como exemplo dos testes ciclícos

de laboratório tem-se os ensaios de coluna ressonante,

e os ensaios triaxiais de deformação controlada.

* usina nuclear * instalação nuclear (?) /A2.2, 3, 9/.
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3. CONCLUSÃO

O texto-base ê bastante extenso e procurou abranger várias

áreas do conhecimento técnico e científico, indo desde a caracteriza

ção do evento sísmico, num enfoque regional e local, até detalhes do

projeto estrutural de edificações de instalações nucleares.

Como o documento foi elaborado a partir de sub-grupos de

trabalho distintos, constituídos de pessoas de diversas formações

técnicas, houve uma certa diferença quanto ao estilo de apresentação

de alguns tópicos. Observou-se, ainda, uma não uniformidade no uso

de vocábulos nacionais correspondentes a certos termos em inglês.

Relativamente aos tópicos referentes a geologia e sismolo

gia houve uma certa superposição de assuntos.

Não foi feita uma análise da validade ou aplicabilidade

dos parâmetros numéricos apresentados no texto-base.
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