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1. INTRODUÇÃO

Na Nota Informativa DERL-005/89, Eventos Iniciadores EJK
ternos Em Analises ProbabilTsticas de Segurança, foi apresentada, com
base em texto de K.E. Vesely, una metodologia pára determinar quais
os eventos iniciadores externos devem ser considerados em uma Anà*lj[
se ProbabilTstica de Segurança, bem como a forma de quantificar, as
respectivas contribuições na A.P.S..

Esta nota trate especificamente do Evento Externo "Inunda
ções" e dos cálculos necessários para determinar a contribuição des
te evento em uma APS.

Em uma dada instalação nuclear, as inundações, dependendo
de sua origem, são consideradas como sendo externas ou internas.
As externas tem origem em enchentes de cursos d'agua, rompimento
de barragens ou maremotos, que podem ocorrer nas proximidades da
instalação; enquanto qje as inundações internas são decorrentes de
rompimentos de tubulações, válvulas ou tanques no interior da insta_
lação.

2. ANÁLISE DE INUNDAÇÕES EXTERNAS

Na Análise ProbabilTstica de Segurança são determinadas
as freqüências dos diferentes níveis de inundações possíveis de ocor
rer na instalação. São determinadas também as probabilidades de fa
lha dos componentes e estruturas em função da Severidade da Inunda
ção, ou se.ia, dos diferentes níveis atingidos pela Inundação. A par
tir da combinação desses dois parâmetros calcula-se então, a contri
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buição do evento "Inundação" para a ocorrência do acidente severo.

Assim pode-se resumir a analise de inundações

aos seguintes passos:
externas

19 - Realizar a Análise de Risco de Inundação, determi^
nando as fontes de inundação e as freqüências dos
diferentes níveis de inundação;

29 - Reelizar a Analise de Fragilidade e Vulnerabilidade,
onde são determinadas as probabilidades de falha dos
componentes e estruturas para os níveis de inundação
dados;

39 - Realizar a Análise dos Sistemas da Instalação, onde
as freqflências de Inundação e as probabilidades de
falha dos componentes e estruturas são combinadas,
usando os cortes mínimos, para determinar a contri^
buição do evento Inundação para a freqüência do acĵ
dente severo.

2.1 Análise de Risco de Inundação

Nesta analise determinam-se

dação externa, que podem ser:

inicialmente as fontes de inun

. Enchentes fluviais;

. Precipitações Extremas (incluindo tempestades e fur£

cões);
. Rompimentos de barragens a montante (que podem ser cay_

sados por falhas casuais, tempestades, terremotos, etc);
. Rompimentos de diques ou represas de proteção contra

enchentes;
. Tsunami ou Cheia Sísmica (Cheias em regiões costeiras,
causada por vagas sísmicas subseqüentes a um maremoto
ou a uma erupção vulcânica);

. Ondas provocadas por vento;

. Fusão das neves.

Uma vez.determinadas as possíveis fontes de inundação,
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efetuam-se os estudos hidrológicos visando deterninar a magnitude
das enchentes, ou seja as alturas de enchente possíveis, bem como as
respectivas probabilidades de ocorrincia. Assim, a medida de severi^
dade do evento iniciador será o Nível de Inundação.

Cabe observar que em uma Análise ProbabilTstica de Segu_
rança considera-se apenas o evento iniciador externo com severidade
maior que a Severidade Base de Projeto. No caso do evento Inundações
portanto, torna-se necessário determinar níveis de enchente superi£
res aos considerados no projeto da instalação. Para isto são utiliza_
dos processos estatísticos para efetuar extrapolações a partir de
séries históricas de dados hidrológicos.

No caso de enchentes fluviais, por exemplo, são utiliza^
das series de vazões máximas do curso d'agua e modelos de distribui^
ção de freqüência que se ajustem a essas séries. Neste caso os mode_
los mais utilizados são o de Gumbel e o Log de Pearson Tipo III.

No método de Gumbel, a probabilidade de que ocorra uma va_
zão com valor igual ou maior do que o de uma dada vazão X e exprejs
sa por: P * 1 - e-e-b s e ndo b * - (X - X + 0,45 o )

0,7797 o

X = v * u da vazão com probabilidade P;

X = ***ia aritmética de todas as vazões máximas da série;

a * d-wio padrão da série « \/ E*X " ̂

V N - 1
N > 9 de elementos da série, ou n<? de anos, se a série

.'• de vazões máximas anuais

No tratamento estatístico dos dados, é definido também um
Período de Reto* no (tp) ou Intervalo de Recorrência que é o interva^
Io médio entre a ocorrência de uma enchente com uma determinada ma£
nitude e uma de igual ou maior valor. Normalmente, o período de r£
torno de uma dada enchente é o inverso da probabilidade de ocorrêjn
d a desta enchente, ou seja: tp - — = — .
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Outro processo estatístico utilizado e a distribuição Log
de Pearson tipo III, adotada pelo U.S. Water Resources Council. Ne£
te processo, os valores das vazões da série são inicialmente convey
tidos em logaritmos e aT então, calculadas a media, o desvio padrão
e o coeficiente de assimetria dado por:

NE(1ogX - log X ) 3

(N- l)(N-2) (ologX)3

Calculado g_, obtem-se o valor da vazão X̂  para um dado pe_
rTodo de retorno t£ através da equação: logX* log X + K ologX , seji
do t um valor tabelado em funçeo de g e tp.

A título de ilustração, são apresentados a seguir uma
serie histórica de vazões máximas anuais de um rio e os gráficos re_
sultantes da aplicação dos dois métodos acima descritos, para calc£
lar valores de vazões extremas e os respectivos períodos de retorno
ou probabilidade de ocorrência.

No caso do método de Gumbel, o papel utilizado para o
gráfico é feito marcando-se em uma escala linear de ]> (variável redij
zída), os valores correspondentes de tp = —'— da equação P=l-e"e"
Por consequinte a linha resultante sera uma reta, e será suficiein
te calcular o período de retorno de duas vazões máximas anuais e li,
gar os pontos obtidos por uma reta. No caso da distribuição Log de
Pearson Tipo III, o gráfico é feito utilizando-se o papel log-no£
mal de probabilidade e ter-se-ã uma reta somente quando o coéficiein
te de assimetria, g, for igual a zero.

Neste exemplo, ambos os modelos resultam em vazões da
ordem de 75.000 pés cúbicos por segundo para um período de retorno
de 10.000 anos ou seja, com uma probabilidade de ocorrência de 10" .

Obtidas as vazões extremas com as respectivas probabí 1 ida_
des de ocorrência, as mesmas são transformadas em níveis de Inundação,
com base em curvas cota x descarga do rio, ou através de cálculos que
levam em conta a geometria da calha do rio e as equações da hidraju
li ca.
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Alia das enchentes coa causas naturais a analise de ocojr
rincia de inundação deve considerar taabéa a possibilidade de roapi^
aento de barragens ou diques situados a aontante do local da instala^
ção.

Esta avaliação, i feita levando-se en conta as inforaações
disponíveis coao,por exemplo,dados do projeto da barragea, a topo
grafia da bacia hidrográfica e o voluae d'água envolvido. Através
de modelos hidrolôgicos e códigos de coaputador existentes (ver
Guia RegulatÕrio 1.59), são estimados os níveis d'água no local da
instalação resultantes do roapiaento da barragem, assia coao as reŝ
pecrivas probabilidades de ocorrincia.

2.2 Analise de Fragilidade e Vulnerabilidade

A análise de Fragilidade e Vulnerabilidade consiste bas2
camente em determinar o Nível de Inundação que afetará o componente.
0 nível d'água que causará a falha dos componentes geralmente e cori
siderado como sendo a cota na qual se encontra o componente. Se
existirem drenos ou canais de descarga no local onde estão insta1a_
dos os componentes, o Nível de Inundação pode ser determinado de fojr
ma mais precisa através das equações de balanço de fluxo, ou seja
c nível d'agua c obtido através da diferença entre as vazões de en
trada e saída do local.

Os componentes que devem ser examinados especificamente
são aqueles necessários para fazer um desligamento ordenado da Usina,
como por exemplo os sistemas de desligamento incluindo as bombas
do sistema de remoção de calor residual, os geradores diesel e as
bombas do condensador.

A título de Ilustração, pode-se supor uma Análise Proba_
bilística de Segurança onde foram determinados os Níveis de Inund£
ção dos componentes mais vulneráveis, e as respectivas probabilida_
des de ocorrência, como se segue:
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COMPONENTES

Motores das Bombas do Sistema

de Remoção de Calor Residual

Geradores Diesel

Conjuntos de Baterias

RHRPMPA

ÍHRPMPB
DG1

DG2

BATT A
BATT B

NTVEL DE
INUNDAÇÃO

1.2

1.2
1.3

1.4

2,0

2.0

PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA (PORANO)
1

1
7

4

1
1

x IO"4

x 10-*
x IO"5

x IO"5

x 10-6

x IO-6

2.3 Análise dos Sistemas da Usina

Uma vez determinados os Níveis de Inundação dos componen_
tes, podem ser determinados as contribuições da Inundação para a
falha do sistema, que acarretara danos ao núcleo do reator.

Calcula-se inicialmente a Probabilidade de Falha Condicic»
nal do sistema (ou a Probabilidade de Fusão do Núcleo Condicional) p£
ra cada Nível de Inundação, considerando-se que todos os componentes
situados abaixo deste nível estarão em condição de falha. Este cálc£
Io é feito quantificando-se as arvores de falha ou os cortes míni-
mos com a ordenação dos componentes afetados.

Para obter-se a contribuição final de um dado Nível de Inun_
dação,multiplica-se a probabilidade de falha condicional correspoji

dente pela probabilidade de ocorrência deste nível (por ano) obtida
na analise de risco de inundação do item 2.1.

Os cálculos são repetidos para os diferentes Níveis de
Inundação identificados para os componentes (item 2.2) e a soma des_
ses resultados será a contribuição total do evento "Inundação Extejr
na" para a freqüência do acidente severo.

No caso do exemplo do item anterior, a contribuição total
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da inundado externa seria:

NÍVEL DE
INUNOAÇAO

1.2

1.3

1.4

2 ,0

3.

PROBABILIDADE DE FALHA
CONDICIONAL

1 i

2 >
1 J

4 )

C I O " 3

i I O " 3

c IO" 2

c IO" 1

ANALISE DE

PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA DE INUN
OAÇAO (POR ANO) ~

1 x IO" 4

7 x IO" 5

4 x IO" 5

1 x IO" 6

CONTRIBUIÇÃO TOTAL *

INUNDAÇÕES INTERNAS

CONTRIBUIÇÃO DO NÍVEL
DE INUNDAÇÃO (POR ANO)

1 x IO" 7

1 x IO" 7

4 x IO" 7

4 x IO" 7

1 x IO" 6

A análise de inundações internas e semelhante ã de inunda_
ções externas. Inicialmente é feita a Análise de Risco de Inundação,
onde são identificadas as possTveis fontes de inundação no interior
da Usina e estimadas as probabilidades de ocorrência. Em seguida, i
feita a Analise de Fragilidade e Vulnerabilidade, que consiste em
determinar quais componentes seriam atingidos pela inundação e as
respectivas probabilidades de falha. 0 terceiro e último passo e
a Análise dos Sistemas da Usina, onde os cortes mínimos e as arvores
de falha são quantificados considerando-se os componentes sob inun
dação como tendo falhado. Os resultados são então multiplicados . p£
Io produto da probabilidade de ocorrência da inundação vezes a prob£
bilidade dos componentes inundados,falharem. -

Esses cálculos são feitos para cada fonte de inundação ij>

terna e,no final,somam-se os resultados para determinar a contribui

ção de inundação interna total.

3.1 Análise de Risco de Inundação Interna

Na análise de risco de inundação interna são identificadas
as fontes de inundação e os componentes que serão afetados. Geraimeji
te, considera-se que as inundações internas podem resultar de:

. Rupturas de tubulação*

. Rupturas de tanques;
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. Transbordaaento de tanques;

. Falha na boaba do SUMP (poço no fundo da contenção);

. Obstrução de drenos;

. Erros huaanos resultando ea válvula e tubulações abe£
tas.

Visando facilitar esta analise, pode-se construir uaa tabe_
Ia coa as fontes de inundação e os componentes situados nas proxiai^
dades, considerando os aodos de falha e os efeitos possíveis, coao
por exeaplo:
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3.2 Análise de Fragilidade e Vulnerabilidade

Através da Análise de Fragilidade e Vulnerabilidade dete£
ninam-se os componentes que seriam atingidos pela inundação e as re±
pectivas probabilidades de falha. Geralmente, considera-se que se
ua determinado componente ficar submerso ele irá falhar.

No caso de rupturas de tanques e outras inundações simila^
res, a localização e o nível onde se encontra instalado o componente
determinarão se ele ficará ou não submerso. 0 nível de inundação i
determinado com base no volume de água da fonte de inundação e
derando a existência de drenos no local.

Deve-se considerar também a possibilidade do operador ser
avisado da ocorrência da inundação. Caso isso aconteça, ele poderá
tomar medidas mitigadoras como o desligamento de bombas ou fechamento
de válvulas de isolamento.
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3.3 Análise dos Sistemas da Usina

Nesta analise, ê feita a quantificação dos cortes mínimos
ou das árvores de falha, considerando os componentes atingidos pela
inundação como tendo falhado. As respectivas indisponibilidades, pojr
tanto, são consideradas como sendo igual a 1. Os resultados obtidos
são então Multiplicados pelo produto da probabilidade de ocorrência
da inundação interna (item 3.1) vezes a probabilidade de falha dos
componentes afetados pela inundação (item 3.2).

Esses cálculos são repetidos para cada fonte de inundação
interna e os resultados somados fornecem a contribuição total das
inundações internas para os resultados da Análise ProbabilTstica de
Segurança.
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